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В А М Е Р И Ц І 
ПРОВІДНИЙ Д Е М О К Р А Т И Ч Н И Й ДОРАДНИК В 

економічних справах Гардвер Еклі висловився за тим, щоб 
між робітництвом і працедавцями дійшло до згоди про 

ціп і платень. Г. Еклі вважає, що після 90-
замороження цін і платень треба добитись їх пер– 

нтно| стабілізації, що й призведе до покращення еко– 
номікн1 ЗСА. 

СТЕНТОВИИ ПРОКУРАТОР У КАЛІФОРНП видав 
розпорядження про ареппування молодого адвоката Сті– 
вена Бінгема, який напевно приніс револьвера в тюрму 
для свого підзахисного Джексона, а той, намагаючись 
втекти,, застрілив двох тюремних наглядачів. В'язень 
Джексов також був убитий в тій перестрілці. Адвокат Бін– 
ґем десь скрнвається. 

32 НОВІ МОДЕЛІ АВТОМОБІЛІВ ПЛЯНУС випус
тите в 1972 році відділ корпорації Дженерал Моторе — 
,ДІонтіяк". Ті авта матимуть значно змінену зовнішню 
форму, і що ще важливіше — будуть дуже зміцнені. При– 
пускають, що зудар таких двох авт на малій швидкості 
б миль на годину не повинен залишити на них ніякого 
сліду. Нові „понтіякн" матимуть також значно зміцнену 
галкмувальну систему. 

ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРО ШВЕСТИГАЦІІ ПОІНФОР
МУВАЛО, що в 1970 році зростала кількість злочинів 
у ЗСА. Кількість великих злочинів у всій країні перейш
ла тоді один мільйон випадків. 

У НЮИОРКСЬКІИ ПОЛІЦІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ „чист
ка". Цього тижня було переведено в інші райони шість 
капітанів поліції за те; що деякі з їхніх поліцаїв спали 
на службі. Тепер провадиться перегляд фінансових справ 
ПОЛІпДйних старшин. Комяшенер поліції Патрнк Морфі за
повзявся знкорінитн в середовищі поліційних сил Ню Иор
ку хабарництво й підкуп. 

ГУБЕРНАТОР СТЕИТУ ПЕНСИЛЬВЕНП підписав 
цього тижня закон, на підставі якого в тому стейті заве
дено 3-відсотковнй податок з прибутків. У багатьох інших 
стейтах такий податок існує віддавна і він є значно ви
щий, ніжЗЯ". 

-ІЛЛИНОИСЬКЕ БЮРО ІНВЕСТИГАЦІИ знайшло 
схованку з документами, які належали до померлого в 
жовтні минулого року іллннойського секретаря стейту, од
ного 3 провідників демократичної партії в Південному Іл– 
линой, Пола Повелла. Між документами знайдено цілу 
масу непогашених чеків, що були виставлені на ім'я По
велла, як оплати за уділення автовнх ліценцій. У два мі
сяці після смертя Повелла знайдено в його мешканні 850-
060 доларів готівкою, позаховуваних в коробки від чере
виків і валізки. 

.НОВИН БОЛГОтСЬКИП УРЯД звільнив З ув'язнен
ня 52` студентів, що були заарештовані під час збройних 
виступів лівих елементів проти правого болівійського ре
жиму. Студентів тримали у військових бараках і допиту
вали про їхні зв'язки з партизанами. 

У С В І Т І 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 

У ТАНТ..РШІЕНИИ не піддатися ніяким намова і і не 
кандндуватн більше на цей пост, його каденція кінча
ється з кінцем цього року і він не цікавиться вже справа
ми; які переступають цей термін. Він „ліквідує" всі свої 
свої справи і не проявляє такого зацікавлення міжнарод
ними проблемами, як його проявляв раніше. 

ДО ВАШИНГТОНУ ПРИБУДЕ в наступному місяці 
ізраїльський міністер закордонних справ Абба Ебан, який 
кас ДВІ головні журби: прикра для Ізраїлю перспектива 
арабської скарги в Об'єднаних Націях проти ізраїльської 
окупації арабських земель, — і нехіть американського Уря
ду доставити Ізраїлеві дальший транспорт джетових бом– 
бовиків, без уваги на насичування Єгипту совстськимн лі
таками. ЗСА натискають на Ізраїль, щоб він був примир
ливіший супроти арабських вимог. 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПІВДЕННОГО В'ЄТНАМУ КАО 
КІ ЗАЖАДАВ звороту 7.300 долярів, що їх склав був, як 
кавцію, при зголошенні своєї кандидатури у президент
ських виборах 3 жовтня ц. р. Найвищий Суд спершу не 
допустив був його кандидувати, але згодом, коли Као Кі 
і Другий кандидат, ген. Дуонґ Ван Мінь, самі зреклися, 
- привернув кандидатуру Као Кі, вже проти його волі. 
Као Кі. заявив, що він хоче ті гроші передати родинам 
двох в'єтнамських ветеранів, які згоріли, підпаливши себе 
у протесті проти виборчих зловживань. 

ІТАЛІЯ ПЕРЕЖИЛА 80 днів великої спеки і посу
хи, яка щойно ЗО серпня ц. р. скінчилася хуртовиною. 
Вваслідку посухи, недбальнства прогулянківців, курців і 
ловців та злочинства спекулянтів грунтами, які підпалю
ють ліси, щоб можна було легше купити згорілий ,иеу– 
жнток", в Італії шаліли під кінець цього літа пожежі 
лісів. Офіційно проголошено, що в цьому році згоріло ко
ло 100.000 акрів лісів. Дерево, яке завжди було в Італії 
рідке й дороге, ше подорожчало. 

У СХІДНЬОМУ ПАКІСТАНІ ПРИЗНАЧЕНО на ново
го губернатора д-ра А. М. Маліка, за фахом лікаря, який 
був колись пвкістанським міністром праці. Він прийшов на 
місце військового губернатора, генерала Тікка Хана, і ту 
зміну вважають за найпершу концесію східнім пакістан– 
цям та закордонним державам, які наполягають на полі
тичне замирення. Але залишення названого генерала у 
Спідньому Пакістані, як командира пакістанської армії, що 
перевела криваву масакру серед східніх пакістанців, при
хильників автономії, насторожує недовірливо сім мільйо
нів бенгальських втікачів із Східнього Пакістану, які бі
дують в Індії. 

ЦІАХ ІРАНУ НАТАВРУВАВ сусідній арабський Ірак, 
як ніби переємника закордонного колоніялізму. Іранський 
Монарх Реза Пахвелі заявив, що він готов замиритися 
з Іраком, якщо той шануватиме „принципи логіки і лю– 
дяностн' ,– 

ОБИДВІ ЧАСТИНИ ПОДІЛЕНОЇ КОРЕЇ ПОРОДИ
ЛИСЬ, що 20 вересня ц. р. зійдуться по 5 делегатів від 
Червоного Хреста з кожної сторони, щоб вирішити час, 
місце і денний порядок для конференції про відшукання 
і зяуху поділених родин. Південна Корея пропонує, щоб 
після того повести переговори про торговельні й культурні 
зв'язки ТИ комунікаційний рух між двома частинами поді
лено! Кореї Але Південна Корея вимагає, щоб північний 
комуністичний уряд. відмовився від насильницьких мето
дів з'єднання країни. 

УКРАЇНЦІ В ЗСА ВІДЗНАЧАЮТЬ 
„ДЕНЬ ПРАЩ" МАСОВИМИ ЗДВИГАЩ , 

КУЛЬТУРНИМИ РОЗВАГАМИ, 
СТАРТОВИМИ ЗМАГАННЯМИ 

Українська спільнота в 3-
СА відзначає триденний дов
гий кінець тижня, 4-5-6 ве
ресня, як і щороку, масови
ми здвнгамн молоді та стар
ших громадян, з'їздами, ку
льтурними розвагами, спор– 
товнми змаганнями в різних 
місцевостях країни, головно 
на відпочинкових молодечих 
Оселях та на виховно - від– 
починковій Оселі УНСоюзу 
„Союзівці" в Кетскильських 
лісистих горах, ледь позна
чених першими осінніми бар
вами. Таким чином, свято 
„День Праці" буде для ук
раїнської громади, як і для 
всього американського наро
ду, святом розваг і заслу
женого відпочинку п і с л я 
праці. 

„Союзівка" 
Довгий „вік-енд" з нагоди 

„Свята Праці" розпочнеться 
на „Союзівці'' вже в п'ятни
цю 3-го вересня товариською 
забавою, під звуки оркестри 
В. Добущака. У суботу 4-го 
вересня перед вечірньою за
бавою відбудеться вели к а 
мистецька програма. Цього 
разу перед гостями „Союзів– 
ки" виступлять обдарова н і 
юнаки й дівчата з Об'єднан
ня Демократичної Українсь
кої Молоді (ОДУМ), вохаль 
но-танцювальний Ансамбль 
з Чикаго і Торонта. Банду
ристи, дівочий і мішаний хо
ри, струнна оркестра і тан
цюристи з Чикаго під керів

ництвом А. Лупло та L Іва– 
щенка, дівочий хор „Молода 
Україна", танцювальний Ан
самбль під мистецьким про
водом Валентини Родах і 
Стефанії Штик. У неділю, 
після вранішніх Вогосду– 
жень, на вечір призначено 
показ „спортово - сатирично -
романтичної ревії „Чар Со– 
юзівки", тексти Ікера і В. 
Гентиша, музичне оформле
ння В. Гентиша і В. Добу
щака, хореографія Р– Стро– 
цького, програму вестиме ма
естро В. Гентнш. Ця програ
ма розпочнеться о 8:30 вечр– 
ра, а потім - забава під зву
ки оркестри ,Амор", співа
тиме Ігор Раковськнй. 

Окремою атракцією на „Со
юзівці" будуть у ці дні ве
ликі спортові змагання - -
тенісові і плавацькі, а в по
неділок 6-го вересня — за
кінчення змагань з тенісу та 
роздача чан/переможцям. 

Усі мистецькі програми від
буватимуться в штучно охо
лоджуваній великій з а л і 
,Зеселки". 

Рочеотер, И И 
У „Тавнговз Мотор Іня" в 

Рочестері розпочнеться в п'я
тницю 3-го вересня і трива
тиме до 6-го вересня 38-ма з 
черги Конвенція Ліґи Укра
їнської Молоді Північної А– 
мернки. В Українському На
родному Домі відбудеться під 
час Конвенції кинцерт, а в 
(Продовження на crop. 3-ій) 

През. Ніксон поширив замороження 
платень для федеральних працівників 

на 6 місяців 
Вашингтон. — Президент 

Ніксон проголосив рішення 
уряду поширити заморожен
ня заробітних платень для 
600 000 звичайних (синьо– 
ковніркових) працівників 
федеральних агенцій.на про
тяг пів року. Перед тим було 
встановлене таке заморо
ження для працівників Ци
вільної Служби і для вояків 
та старшин збройних сил 
ЗСА Триватиме заморожен
ня платень для федеральних 
працівників від його прого
лошення Президентом в дні 
15 серпня ц.р. до 15 лютого 
1972 року. Замороження пла
тень для працівників Цивіль
ної служби має бути схвале
не Конгресом і в цій справі 
передав президент Ніксон 
формальен звернення на йо
го розгляд. Мало б воно обО), 
вязувати від 1 січня до 1 ли
пня 1972 року. Конгрес ма

тиме тридцять днів часу для 
евентуального відкиневня 
Презндентового рішення в 
справі замороження платень 
для працівників Цивільної 
Служби; якщо ж до того ча
су він цього не вчинить, то 
рішення увійде в силу на ос
нові закону з 1970 року про 
платні Цивільної Служби. 
Одночасно із цим голова Ра
ди економічних дорадників 
Президента Артур М. Окув 
опрацював напрямні законо
проекту про регулювання 
приватних цін і заробітнії: 
платень після закінчення 
обов'язуючого тепер 90-ден– 
ного замороження. Ці нап
рямні будуть передані уря
дом на розгляд і схвалення 
Конгресу. Згідно і ними не 
буде загальної федерально 
контролі над цінами і плат
нями, але уряд матиме пра
во встрявати в окремих ви 
падках. 

Створено Координаційний Комітет для 
етнічних студій 

Вашингтон. — К р а й ова 
Конфедерація Американсь
ких Етнічних Груп, що по
дає себе за репрезентанта 67 
крайових етнічних організа
цій із членами в майже кож
ному стейті, повідомила про 
створення окремого Крайо
вого Координаційного Комі
тету із завданням опрацю
вати головні напрямні для 
участи етнічних груп у про
грамі Осередку Студій Етні
чної Спадщини, що його пе
редбачає схвалений вже Се
натом, але обмірковуваний 
ще Палатою Репрезентантів 
законопроект із визначен
ням на ту ціль десять міль
йонів долярів федеральних 
фондів. Конкретним завдан
ням запропонованого зако
нопроектом Осередку Студій 
Етнічної Спадщини має бу
ти: 1) Підготова матеріалів 
для вжитку в початкових, 
середніх та вищих школах 
про історію, географію, лі
тературу, економію, мову і 
культуру поодиноких етніч
них груп та їх вклад у за
гальний розвиток Америки; 
2- Поширення цих матерія– 
лів по школах; 3) Подбати 
про вишкіл кваліфікованих 
знавців цих предметів, щоб 

вони могли вчити; 4) Спів
працювати з поодинокими 
організаціями і особами для 
переведення в життя наміче
них плинів. Як відомо, зако
нопроект про створення О– 
середку Студій Е т н і ч н о ї 
Спадщини вніс у Палаті Ре
презентантів конгресмен Ро
ман С. Пуцінскі, демократ з 
Іллиной, а в Сенаті сенатор 
Ричард С Швайкер, респу
бліканець з Пенсильвенії. 
Головою новоствореного Ко
ординаційного Комітету став 
д-р 3. М. Шаз, асистент про
фесора Тройського стейтово– 
го університету та секретар 
Мадярської Американської 
Федерації. Членами Комітету 
є д-р Джон Гонис з Мери– 
лендського університету та 
директор публічних зв'язків 
Литовсько - Американської 
Ради, д-р Августин Алл з 
Федерації А м є р и канських 
Громадян Німецького Роду, 
Александер Остоя-Старжев– 
скі, д-р Влер Коласа та ін. 
На 15, 1 6і 17-го жовтня ц. 
р. запляноваяа у Вашингто
ні окрема крайова Етнічна 
Конференція, що обміркує 
дальші заходи для здійснен
ня закону про Осередок Сту
дій Етнічної Спадщини. 

Японія визнає далі Америку за стрижень 
своєї закордонної політики 

Токіо. — Японський пре
м'єр Ейсаку Сато заявив, що 
не вважаючи на дисонанси 
між ЗСА і Японією з остан
нього часу — основна закор
донна політика Японії далі 
слірається на тісному союзі 
з Америкою. Ейсаку Сато пе
ревів півторагодинну розмо
ву з віце-президентом і ко– 
люмністом „Н. И. Таймсу", 
Джеймсом Рестоном, як той 
закінчив свою 8-тижневу ві
зиту в Комуністичному Ки
таї і переїхав до Японії. Я– 
понський прем'єр признав, 
що „часи зміняються" і що 
Японія пережила ,два шо
ки", дві несподіванки: за– 
повідження відвідин прези
дента Ніксова у Пекіні та 
проголошення нової еконо
мічної політики Америки, з 
відірванням з а к ордонного 
долара від золота та накла
денням додаткового мита на 
імпортовані до Америки то
вари. Сато признав, що до
даткове американське мито 
відіб'ється на японському 

промислі, який працює для 
експорту своїх товарів до А– 
мерики, але заповів, що те
пер Японія зверне більшу 
увагу на імпорт товарів до 
Яловії та більше розгортан
ня економіки на свому вну
трішньому тереиі. Сато ви
словив переконання, що за
мороження цін і зарібків в 
ЗСА та додаткове імпортове 
мито — це тимчасові засоби. 
Японський премор з вели
ким притиском заперечував 
закиди комуно-кнтайського 
прем'єра Чу Ен-лая, що їх 
Чу Ен-лай висловив був в 
інтерв'ю з тим-же Рестоном, 
наче в Японії відроджується 
мілітаризм і вона мас імперія 
лїстичні затії супроти Тайва
ні і Кореї. Японський прем'єр 
підкреслював миролюбність 
японської політики. Японія 
мас потенціяльну змогу ство
рити власну атомову зброю, 
але відмовилась від цього. 
Сато заявився проти того, 
щоб ЗСА „відтягнулись" від 
світу, себто повели політику 
ізоляціонізму. 

Західня Німеччина закупить в ЗСА 
175 джетів за 750 мільйонів дол. 

Бонн. — Німецька Федера
тивна Республіка, признав
ши, що вона мусить взяти 
на себе більшу відповідаль
ність за свою безпеку, від
неслася до З'єднаних Стей– 
гів вже кілька місяців тому 
з пропозицією продати їй 
175 джетових бомбовкків. Пі
сля довгих засекречених пе
реговорів в цій справі амери
канський секретар оборони 
Мелвін Лерд повідомив 1 ве
ресня ц. p., що ЗСА прода
дуть те число джетів Захід
ній Німеччині за суму кру
гло 750 мільйонів дол. За
кінчення переговорів стало 
легше внаслідку деякої фак
тичної девальвації доляра, 
що зробило ті джети дешев
шими. Правда, ця девальва
ція доляра з подорожінням 
життя в Західній Німеччині 
підвищила кошти утриман
ій американських військ в 
Европі, насправді здебільша 

в Західній Німеччині, на 
кругло 150 мільйонів річно. 
С у п є р сонічні джетн типу 
„Фантом" можуть розвива
ти швидкість 1,600 миль на 
годину, потребують залогу з 
двох осіб і можуть служити 
як бомбовики, або як бойові 
літаки. Секретар Лерд зая
вив при тому, що Америка 
не відкличе своїх військ з 
Европи на власну руку, але 
вважає, що після порозумін
ня в справі Берліну можна 
буде розпочати переговори з 
Совстамн про обопільне про
порційне і збалансоване по
меншений військ в середу
щій Европі. Мелвін Лерд від
мовився сказати будь-що пре 
продаж дальших джетв Із
раїлеві. Зате він заявив при 
цій нагоді, що сам він заду
мує зректися свого членст
ва в Уряді президента Нік– 
сона з кінцем першої каден
ції Президента, себто напе 
реломі 1972 і 1973 року. 

Рубель здевальвувався на 1 відс. 
супроти інших валют, за вийнятком доляра 

Москва. - Советськнй дер
жавний банк проголосив, 
що рубель девальвується у 
зідношенні до різних чужи
нецьких валют на кругло 
1 відсоток, зберігаючи нат 

номістів-фінанеістів так зва
ної Групи Десяти, себто де
сятьох найбільш економічна 
розвинених держав світу. А– 
ле вирішними для для даль
шої міжнародної монетарно 
системи будуть наради Між– 

далі свою офіційну вартість народного Монетарного Фон– 
в реляції до доляра, як 90 
копійок на 1 доляра. Як це 
відіб'ються на совстськнх 
торговельних розрахунках із 
закордоном - ще не відомо. 
Міжнародний м о негарний 
ринок все ще „пливкий", не
ясний. Саме під кінець цьо
го тижня починаються у Па
рижі наради керівних еко– 

ду, що почнуться у Ваіиинг 
тоні 2 7вересня ц. р. До то 
го часу вже виразно вия
виться, які наслідки прого– 
шення ,,плнвкостн" доляра 
в більшості держав світу пі
сля того, як президент Нік
сон проголосив 15 серпня 
ц. р. нову американську еко
номічну політику. 

В ЛІГАЙТОНІ ВІДЗНАЧЕНО 50-РІЧЧЯ 
УВО ТА ПОСВЯЧЕНО ПАМ'ЯТНИК 

УКРАЇНСЬКИМ РЕВОЛЮЦІОНЕРАМ 
Лігайтон, Па. (П. С ) . в су

боту й неділю, 28-го й–29-го 
серпня 1971 p., тут на-оселі 
ім. Олега Ольжнча, захода
ми Центральної Управи Ор
ганізації Державного Відро
дження України, відбулася 
зворушлива Побратайсь к а 
Зустріч колишніх членів Ук
раїнської Військової Органі
зації з представниками ук
раїнських організацій ЗСА й 
Канади та біля двох тисяч 
українських громадян. 

В неділю вранці духовний 
опікун Оселі, колишній ка– 
пеляв Української Галицької 
Дивізії о. Богдан Левнцький, 
усослуженні о. ради. Ста– 
нислава Дапта та в приязно
сті українського православ
ного духовеннства, відправив 
урочисту Службу Вожу в на– 
мірениі українського народу 
та живих і мертвих членів 
Української Військової Орга
нізації та виголосив палку 
проповідь, провідною думко– 
ю якої була євангельська 
правда, що „Немає більшої 
любовн, як віддати життя 
своє за друзів своїх". 

Ветерани всіх військових 
формацій, на чолі з колиш
нім полковим Українсь к о І 
Повстанської Армії — Ілярі– 
йоном Поліщуком, та в суп
роводі прапорів, впровадили 
Преосвященного Влади к у 
Марка, єпископа Українсь
кої Православної Церкви, в 
псисті духовенства та зібра
ного громадянства, до виси
паної могили - пам'ятки к а 
JHa вічну славу Українсько
му Революціонерові". Влади 
ка Марко, в сослужевні ук
раїнських католицьких свя
щенників о. Богдана Леви
ць кого і о. ради. Стани слава 
Даша,та українського пра
вославного духовенства — 
о. прот. Андрія Двораківсь– 
кого, о. прот. Нестора Сто
лярчука, о. Євгена Новнць– 
кого та о. Нестора Коваля, 
відправив молебень в намі– 
ренні українського народу, 

посвятив з о. Богданом Ле– 
внцькнм дубовий хрест на 
могилі-пам'ятнику й відпра
вив з духовенством панахи
ду за спокій, душ „блажен
ної пам'яті Симоиа, Євгена, 
Андрія та їх Побратимів." 

Владика Марко, який осо
бисто і активно допомагав 
представникам Українсь к о і 
Військової Організації в ми
нулому, виголосив до двох 
тисяч учасників пастирське 
слово, підкреслюючи, що Бо
же Провидіння ` скорше чи 
пізніше узгляднить великі 
людські жертви боротьби й 
вислухає молитов за привер
нення волі Україні Владика 
Марко закликав до плекан
ня пошани нам'яти поляг– 
лих і віддання заслуженої 
гідности живим членам У– 
ВУ—оцій українській армії 
в підпіллі,яха вирішила про 
довжуватн боротьбу новими 
методами. 

Учасників Здвигу з наго– 
ди 50-ліття створення УВО 
привітав від Центральної Уп
рави ОДВУ Володимир Різ
ник і передав керівництво 
програми проф. д-рові Пет
рові Стерчові. Головну про
мову виголосив заступник 
голови ПУН-у ред. Ярослав 
Гайвас, якого керівник про
грами представив як такого, 
що одинокий із товаришами 
втік успішно із польської 
тюрми „Бригідкн" у Львові. 
Ярослав Гайвас поклав у 
своїй промові наголос на те, 
що не плач, не сльози, не 
благання, а тільки і тільки 
чинна боротьба визволить 
український нарід з чужої 
неволі. Знали це добре чле
ни УВО, на чолі із сл. п. 
полк. Євгеном Коновальцем, 
полк. Андрієм Мельником і 
полк. Романом Сушком, і то
му йшли вони до боротьби 
свідомі необхідности крива
вих жертв на жертівнику ви
зволення України. „Смертн 
героїв не оплакувати! їх ша– 

ГЗякінчення на crop. 3-ій) 

Посилюється підготова до Свята Лесі 
Українки в Клівленді 

Куба тимчасово припинила виїзд 
емігрантів до ЗСА 

Вашингтон. ДК. - Після і покинули свою батьківщину 
що їм режим Кастра дав шести років існування „по

вітряного мосту" з Куби до 
ЗСА, режим Кастра вирішив 
тимчасово припинити потік 
кубинських емігрантів. Пові
домлено, що на Кубі за цей 
час підготовлятимуть „ос
танню листу" таких новітніх 
втікачів. Минулого понеділ
ка в Маямі приземлився з 
ними останній літак. За 
шість літ існування „повіт
ряного мосту", що його оп
лачують ЗСА, було переве
зено з Куби на Землю Ва
шингтона кругло чверть мі
льйона кубинських втікачів. 
Речник Державного Депар
таменту Роберт МекКлоскі 
заявив, що про припинення 
транспорту повідомила шве
йцарська амбасада в Гавані, 
яка заступає інтереси ЗСА 
яа Кубі. Від 1965 року з Ку
би п'ять разів на тиждень і 
двічі денно американські лі
таки вивозили бажаючих ви
їхати геть з тієї країни. Кіль
кість таких, що добровільно 

право легально виїхати до 
ЗСА, дійшла до 246 000 осіб. 
Уряд Кастра давав дозвіл на 
виїзд всім тим, хто вороже 
ставився до режиму, але не 
дозволяв виїздити молоді, 
яка могла служити у війсь
ку. Економічні справи на 
Кубі настільки погані, що 
режим вважає за краще ви
пустити незадоволених і так 
облегшити економічне стано
вище в країні. З Державного 
Департаменту також повідо
мили, що не знають, чи Куба 
припинить також еміграцію 
своїх громадян до Еспанії. 
За офіційними даними, на 
Кубі перебувають тепер 
33 000 осіб, уже формально 
зареєстрованих на виїзд до 
ЗСА, та кілька тисяч родичів 
і дітей тих втікачів, які по
селились у цій країні. Крім 
того, ЗСА виявили готовість 
прийняти ще 94 000 втікачів 
із Куби, прізвища яких заре
єстрували проживаючі в пій 
країні кубинські іміґрантн. 

Ню Порк. — Крайовий Ко– і 
мітет відзначення роковин і 
Лесі Українки випустив же– j 
гон з портретом поегки. Світ– 
лина молодої Лесі обведена ` 
юлотимн буквами на енньо– | 
му тлі. Незвичайно вдалий j 
кетон стане одним із осягів 
дього святкування. Пого про 
даватимуть незабаром в усіх 
іаших осередках, щоб здобу– | 
ш фінансову підставу для 
лроведення свята. 

Є велике зацікавлення 
Святом, що мас відбутись 18 
і 199-го вересня ц. р. біля 
пам'ятника поеткн у Клів
ленді. Відділи УККА в різ
них місцевостях підготовля
ють засоби транспорту. І так 
Об'єднаний Комітет Органі
зацій м. Ню Иорку забезпе
чив автобус на 50 осіб. Кош
ти переїзду однієї особи ви
носять 15 дол. 

Свято почнеться 18-го ве

ресня виставою драматичної 
поеми Лесі Українки „Оргія" 
заходами Драматичного Гу
ртка при хорі „Трембіта". 
Одначе головний перебіг 
Свята передбачений на неді
лю 19-го вересня. Тоді, після 
врочистого походу перед па
м'ятником І місцевої програ
ми, буде відкрита пропам ят– 
на таблиця, присвячена цим 
роковинам. 

ЗБОРИ СОЮЗУ ГЕТЬМАН
ЦІВ ДЕРЖАВНИКШ 
Ошава. Канади. — В міс

ті Ошаві в суботу 1 вересня 
відбудуться загальні Збори 
Союзу Гетьманців Держав
ній Канади ..Січ". Вони від
будуться в домівці, Гетьман– 
ському Домі Коша, при 638 
Мерпіт пул., початок о 10-й 
ранку. Головою Управи С– 
ГД Канади є Гр. Стадник. 

Відділи УНСоюзу 
Округи відбули 

Нортгемптон, Па. (С. Г.) 
— Тут минулої неділі, 29-го 
серпня, відбувся День УНС, 
який приготовили Відділи 
Лігай-Велійської Округи. 
Приготуванням того вдалого 
Союзового свята, в якому 
взяло участь понад 250 осіб, 
занялась управа Окружного 
Комітету, яку очолює голов
на радна Айва Гарас. Свято 
мало родинний характер, 
прибули майже всі урядовці 
Відділових управ зі своїми 
членами. Не було переван
таженої мистецької програ
ми ,не було довгих промов. 
Пані Анна Гарас вітала гос
тей з інших, сусідніх Округ, 
голову Васейну Твердого 
Вугілля — Шамокін, Ми
хайла Гентоша, з Філядель– 
фійської Округи Івана Даи– 
ківського — окружного ка
сира, Петра Тарнавського — 

Лігай-Велійської 
Союзовий День 
окружного секретаря та О– 
меляна Барилку — члена 
управи. Рівнож був прияз
ний на святі головний рад
ний Степан Гаврнш. 

Поза різними несподіван
ками, як виграша чудово ви
шитої подушки, фангової 
льотерії та грошевих наго
род, гості мали нагоду по
кріпитись здоровими харча
ми та гарячими нашггкамн. 
Признання і подяка нале
житься членам управ Відді
лів, які ве лишень посвя
тили час і труд для підгото– 
ви Дня, але дали і власні 
гроші. Відділами тими є: 44 
— Нортгемптон, 47 — Бетле– 
гем, 48 - Редінґ, 142 - Орм– 
род. 137 - Істон, 147, ЇЛИ. 
— Алентавн, 288 — Бетле– 
гем, 318 — Нортгемптон, 
369 — Палмертовв і 438 — 
Істон. 



: ziXi I . i. - - . 5 - | - . . SJ . . - .. ї ї . . . 
'І і І И — М Ч М М Х м М М м Н М М ^ М Ш О М Ш Я І 

СРОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 3-го ВЕРЕСНЯ 1971 
шт^тттт^^я^яштятшшшшшшштттттттштттттт^ 

СВ ОБОДА ifeSYOBODA 
гтмималмЛ шолгнкмж ЧЙ0Г чл ш л і а ІЛШ а ли і 

FOUNDiCD 1893 
Ukrainian Newspaper published daily except Sundays, Moudaya 
ft holidays (Saturday A Monday issues combined) by the Ukrain-
an National Aas'n, Inc. at 81-83 Grand SL, Jersey City, N.J. O7303 
Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N.J. 
Accepted for mailing at special rate of postage provided for by 
Section 1130 of Act of October 3,1917 - authorised July 31,1918. 
Subscription Rates: 
months 15.00. 

One year 518.00; six months 59.5u; three 
For UNA members monthly 65e 

P.O. Box 3M Jersey City, NJ. 07308 

Етнічні студії 
Америка — найбільша в світі мозаїка рас і культур 

та їх прерізної мішанини, що й становить зміст мотта цієї 
країни: є плюрібус унум — з множества одне. Історичний 
розвиток Америки, від перших її „пілігримів" до сьогодніш
ньої най модерн ішої і най могутнішої нації в .світі, вже дав
но і з оправданої причини окреслено, як „перетоплюючий 
глечик". За незалежність, волю і народоправство Америки 
боролись , як американці, англієць Джордж Вашингтон, 
француз Ляфаст, поляк Косцюшко і пізніше, за президен
та Лінкольна, українець Турчин, а родовідне дерево кож
ного американця, за виїмком індіян, сягас своїм корінням 
у якийсь інший континент світу. Все це злилось, перето
пилось в американську націю не народовбнвчнм приму
сом, не пляново, але цілком природним процесом, хоча 
в різних періодах американської історії й булн тенденції 
так чи інакше на цей розвиток впливати, його прнспішу– 
вати чи сповільнювати. 

Подібний процес — коли мова про мозаїку, а не „пе
ретоплюючий глечик'' — відбувається в Канаді, але з 
тією різницею, що в тій країні ця мозаїка більше збалян– 
сована, бо немає таких великих числових різниць .між. по
одинокими етнічними групами. Тож і не диво, що Дослі
джування, оформлювання та встановлення ,,мозаїчності!” 
Канади далеко більше заавансоване. Там уже від років 
існують прерізні урядові комісії і агенції, які ці справи 
досліджують, і вони будуть конституційно оформлені. 

Америка в цьому відношенні — коли,мова про дослі
ди, студії і оформлення її мозаїчності! — робить щойно 
перші кроки. Правда, в багатьох університетах, існують 
уже катедри й інститути етнічних студій, існують прерізні 
етнічні організації і репрезентації, також і федеральний 
уряд уже від деякого часу допомагає фінансово в цих сту
діях, а тепер Конгрес розглядає — Сенат уже схвалив Акт 
про Центр Студій Етнічної Спадщини. 

Цей закон, як і його майбутнє використання, треба 
вважати за величезний крок вперед, за справу першої ва
ги. На іншому місці подаємо інформацію про оформлення 
окремої Національної Конфедерації Американських Етні– 
цих Груп саме для використання цього закону. Ми й на
ші установи, зокрема наші науковці, професори і студен
ти, повинні поробити всі заходи та докласти всіх зусиль, 
щоб у цих етнічних студіях здобути і забезпечити відпо
відне місце українській спадщині. 

Найближчий сусід 
Канада — не тільки найближчий географічний сусід 

З'єднаних Стейтів, але й найбільший їх приятель і союз
ник, з неуфортифікованим кордоном, що простягається на 
близько 4.000 миль від океану до океану та спільною сис
темою летунської оборони. Проте, хоч територією Канада 
трохи більша за З'єднані Стейти, її населення становить 
приблизно 10 відсотків населення ЗСА, а ї ї -економіка .пе
ребуває в тіні американських інвестицій. Нехіть канадія–' 
ців проти контролі канадійського господарського життя 
американським промислом стала головним джерелом су
часного канадійського націоналізму і, може, поглиблення 
саятименту до своєї системи „коронованої демократії". Ка– 
надійці різнонаціонального роду Й культури всі хочуть 
визволитись з-під економічної супрематії американського 
сусіда. ". J 

Проголошена президентом Ніксоном нова економічна 
політика вдарила по Канаді, може, ще більше, як по Япо
нії. Коли японський експорт до Америки становить одну 
третю всього експорту Японії, то Канада експортує до Аме
рики три чверті всього свого експорту. Не дивниця, що 
проголошення 10-відсоткового додаткового мита на імпор
товані до Америки товари стурбувало Й схвилювало кана– 
дійськнй господарський світ. Хоч життьовий стандарт ка– 
вадійських громадян належить до найвищих у світі, ка– 
надійські керівні мужі стурбовані можливістю господар
ських труднощів — внаслідок нової економічної політики 
ЗСА. Не диво, що канадійський прем'єр Трудо перервав 
свою відпустку, а міністер фінансів Едґар Дж. Венсон не
гайно полетів на розмови з секретарем скарбу Джоном 
Коннелі, домагаючись вилучити з того надзвичайного по
датку канадійські товари. 

На прохолодження американсько - канадійськвх вза
ємин в значній мірі вплинули ще два моменти: аж надто 
„співіснувальна" закордонна політика ліберального, пре
м'єра П'сра Трудо і гостинність, яку Канада уділюс аме
риканським юнакам, що втікають туди, щоб не служити 
у війську. Все ж президент Ніксон заповів, що поїде до 
Канади. А що цс станеться не скоріше, як весною наступ
ного року, то це доказ, що Америка, визнаючи конечність! 
згідливого сусідського співжиття, не мас надто великого 
сантименту до теперішнього уряду Канади. 

НІКСОН І ГІРОГІТО 
В Японії з вдоволенням 

прийнято вістку, що прези
дент Ніксон і його дружина 
полетять привітати на аме
риканській землі імперато
ра Гірогіто і його дружину 
Накаго, коли їх літак 26 ве
ресня ц. р. приземлиться, 
щоб набрати пальне в Ан– 
кореджі на Алясці в дорозі 
до Західньої Европи. Прав
да, закохані в традиції япон
ці, можуть ремствувати, що 
для лагодження напружених 
японсько - а м ериканських 
відносин використовується 
особу імператора, який має 
стояти здалеку від політики 
і грати ролю тільки символу 
єдностн народу. Бо нема сум
ніву, що коли в. Авкореджі 
будуть біля американського 
президента і японського мо
нарха також їхні міністри 
закордонних справ, то роз
мови не обмежаться до обмі
ну куртуазінними фразами. 

Відносини між ЗСА і Япо
нією погіршилися з двох 
причин: звороту ЗСА в сто
рону наближення до кому
ністичного Китаю і накла
дення додаткового 10-відсот
кового мита на всі товари, 
що прибувають із закордону 
до ЗСА. 'Японія потребує 
китайський суходіл для сво
го торгу й промислу, і взага
лі ці'два найближчі на Да
лекому Сході сусіди не мо
жуть жити у взасмнііі ізоля
ції. Але вони один одного 
бояться, як своєї найбільшої 
небезпеки. Комуністичний 
Китай — колос, який має 
вже власну атомову зброю, 
і Японія ще у свіжій пам'я
ті китайців своєю збройною 
інвазією' та окупацією. І то
му, s одного боку, Пекін по
боюється відродження япон
ського мілітаризму, й імпері
алізму, дорікає Америці, що 
вона сприяє зростові японсь
кої потуги і домагається пе
редусім, щоб ЗСА перестали 
боронити Тайвань (Формо
зу), яка, мовляв, була і є 
китайською провінцією. З 
другого боку Японія кровно 
заінтересована в тому, щоб 
Тайвань не дісталась під 
владу китайських комуніс
тів, бо тоді вона, Японія, бу
ла б загрожеяа ще й від пів
дня. Острах, що Америка по
годиться „продати" комуні
стичному Китаєві Тайвань за 
ціну енергійного натиску 
Пекіну На "Північний В'єт
нам, щоб той замирився, за 
ціну здобуття союзника про
ти СООРі-т- ВНІС елемент НЄ"? 
довір'я І напруження в япон
сько - американські відноси
ни. 

Однак, не меншою жур
бою Японії є несподіване об
тяження японського експор
ту до Америки згаданим до
датковим митом. Америка 
сприяла відбудові Японії пі
сля її капітуляції в другій 
світовій війні. Але американ
ські державні мужі й еконо
місти не передбачали, що Я– 
понія так швидко стане про
мисловим велетнем, який 
заливатиме Америку своїми 
товарами, підриваючи аме
риканський промисл і тим 
самим спричиняючись до 
зросту безробіття в Америці 
та щораз більшого дефіци
ту в торговельному і плат– 
ничому балянсі. Від 1965 рот 
ку. торгівля з Японією при
несла Америці дефіцит на 5 
більйонів дол. і на цей, 1971 
рік погрожує Америці даль

ший дефіцит на 3 більйона 
дол. Зрівноважування япон
сько - американської торгів
лі унеможливлювали висо
кі японські охоронні імпор
тові мита. Америка не про– 

Д-р Юрій Ґерич 

УВУ - ДУШИ З ПРИВОДУ 50-ЛГГТЯ 
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Розуміли важливість вла
сних вогнищ науки - знан
ня й наші попередники, ду– 

тестувала проти них і толе–! ховні і світські, чи не краще, 
рувала їх власне з політич–' 
них причин, бо їй потрібна, 
сильна й багата Японія, яка 
перейняла б на себе ролю 
гаранта миру на Далекому 
Сході й промотора економі
чного розвитку південноазій– 
ських і далекосхідніх наро
дів, що не хочуть стати caf 
телітами комуністичного Ки
таю. 

Заклики Америки, щоб я– 
понці самі добровільно обме
жили свій експорт, лунали 
без належного відгуку. А 
втім, цей японський госпог 
дарськнй егоїзм щораз біль
ше насторожував американ
ські господарські кола, тим 
паче, що Японія, поклнкаю– 
чнсь на свою — американ
цями продиктовану — конс
титуцію, не хотіла підвищуі 
вати військовій! бюджет, щоб 
відтяжнтн Америку, яка му
сить велетенські суми витра
чати на свої збройні силі 
поза своїми кордонами. Тому 
проголошена Ніксоном нова 
економічна політика була не 
лише актом самоохорони, ал 
ле й ударом по японському 
експорті, головно автомо
більному, електричному, те
левізійному й текстильному 
промислі. Японія довго від
мовлялася р е в альвувати, 
себто піднести вартість свого 
єна, щоб тим самим підвищи
ти Ціну своїх товарів і об– 
легшитн к о н к уренційну 
здатність товарів американ
ських Однак вона була при
мушена піти за прикладом 
західньо - європейських кра
їн і завести ,.пливкість'' ва
люти, що в практиці реваль– 
вувало єна і девальвувало 
доляра. І японські держав
ні мужі й економісти раз-у-
раз запевняють про своє ба
жання дійти з Америкою до 
злагоди. і і 

Це саме - по американі 
ському боці. Бо обидві дері 
жавн одна одну потребуют^ 
— для своєї безпеки. ДЛЯ тії 
сної співпраці політичної Й 
господарської. Японія ще н^ 
перебрала від Америки otff 
рови з архіпелягу Ріюку, а 
ССОР загарбав її Курільські 
острови. ЗСА не бояться дру
гого Перл Гарбору, але ма
ють слушні підстави бояти
ся червоного китайського і 
совєтського імперіялізмів. І 
тому японський міністер за
кордонних справ приїде з 
початком вересня до Ва
шингтону, а Ніксон поле
тить на зустріч з Гірогіто. 

і. к-н. 

як ми це розуміємо сьогод
ні. Боротьба за той ідеал, за 
високу школу, тягнеться 
червоною ниткою впродовж 
усієї нашої новітньої історії, 
без огляду на те, які б суча
сні обставини не булн. 

Хмельницький, що сам на
бував високу освіту в чужій 
(єзуїтській) школі, вже на 
самому початку свого геть
манування „упразднив" єзу
їтські школи в Києві, бо во
ни були „на зло київським 
руським школам" (Зборівсь– 
кий договір 1649 p.). Не мен
ше турбувався українською 
високою школою Виговеь– 
кий (Гадяцька угода 1658 
p.), величезних старань до
кладав до розбудови Київ
ської Академії Мазепа, вжи
вав заходів заснувати уні
верситет в Батурині Розу– 
мовський. А великі духовні 
провідники наших Церков 
Могила, Коссів, Ясминський, 
Заборовський, Я х и мович, 
Шепткцький, теперішні ми
трополити Иоснф. Іларіон -
скільки труду й Жертви 
вкладали вони в те. щоб за
безпечити за народом влас
ну, добру високу школу! Bo
nn розуміли, що національ
на висока школа — це не
обхідний атрибут повноти 
національного буття. 

Український Вільний У– 
ніверситет це здобуток дов
гих і наполегливих змагань 
багатьох поколінь. Він явля
ється нам нині як символ на
шої пргвди, вільного слова 
й непофальшованої науки. 
ЙОГО вклад в українську іі 
усесвітню науку визнають 
визначні чужі учені (напр., 
W. К. Matthew, Slavic and 
East European Review, 30: 
271. 1951/2), ного абсоль– 
вентн працюють науковця
ми в багатьох університетах 
західнього світу, його науко
ві публікації не поступають
ся перед публікаціями уні
верситетів з давньою науко
вою традицією. Очевидно, 
йога важливість визнаємо й 
ми, українці у діаспорі, на 
.жаль, здебільша в святочних 
деклараціях, на гарних сло
вах. Щоб не стягнути підо
зріння — тут мова не DOG 
гроші (ненависне слово'), 
не в тому діло. д;ло в тому, 
щоб цей університет став 
центральним вогнищем на
шого інтелектуального жит
тя, нашим орієнтиром у роз
сіянні, твердинею українсь
кого слова іі думки. От у чо
му справа. 

З нагоди ювілейних СВУТ– 
;ку^ань УГЇУ появилось і по
мол ястьсн в нашій пре^і без
ліч гтт”гей, здебільша ретро
спективного характеру. Доб
ере й це. Видасться, однак 

театру, а показували свої?: 
'фільми в парках під голим 
небом, у клюбах і навіть під 
час обідних перерв на під– t 
прнемствах. де працюють. 
Разом показано ЗО нових ренції. плятформн. 
фільмів, з них найцікавіший 
під назвою „Всі кольори ве
селки"—про лікаря проф. 
Милостанова, який одночас
но с відомим малярем. 

АМАТОРСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ 
У Харкові закінчився 10-

денний Кінофестиваль ама
торських фільмів. Тому, що 
фестиваль--відбувався з ініці– Ещо куди важливішим є пп– 
ятивн самих кінолюбителів; (тання його майбутнього, 
вони не мали окремого кіно– ̂ Звичайно, справа не проста 

і легкої відповіді на це не
має. Його майбутнє зале
жить від нас усіх, всіх укра
їнців без огляду на партії, 
концепції, парафії, конфе– 

3 усіх можливих завдань, 
які університет міг би спов
нити, хочу торкнутися тут 
одного — нашої церковної 
справи. Не є таємницею, як --̂ –----

стоять нині наші церковні 
справи, це ясне для кожно
го, хто слідкує за розвитком 
подій. Не стоять вони так, 
як ми собі цього бажали б, 
і це стосується так Като
лицької, як і Православної 
Церков. В тій першій маємо 
безліч юрисдикцій, я в обох 
— повільна й поступова аси
міляція, брак нових покли
кань, засмічування обряду і 
пристосуванство до чужої 
антицерковної п р а к тики 
(збезчещування церков бін– 
гамн, танцями, бенкетами і 
т. д.). Поповнення клиру 
відбувається від нагоди до 
нагоди. Тут і там часто по
падаються кандидати, які 
вибралися в духовники за 
браком-ліпшої .професії. Які 
з цього'наслідки — бачимо 
своїми власними очима. 

УВУ не творив Богослов
ського факультету, бо в до
бу його постання цього не 
було треба. Але цього треба 
сьогодні. Сьогодні ми не ма
ємо Богословської школи, у 
якій могли б студіювати од
ні й другі, католики й пра
вославні. В добі екуменізму, 
гарних слів про любов, бра
тання, молитовне єднання, 
прощення давніх гріхів ду
же варто подумати про те, 
щоб українські церкви по
повнювалися кандидатами у– 
країнського виховання, оче
видно, християнського, із 
знанням власної мови, куль
тури, літератури і також з 
українським світовідчуван
ням, яке ні в чому не пере
чить християнству. Це бу
ло б цілком згідно з Єван– 

гелісю (,,да всі єдине бу– 
чут"), а теж з вимогами на
шого часу. Це чи не остан
ня пора, коли наші Церкви 
ще можуть змінити курс сво
єї історії. За десять-двад– 
цять років вже буде пізно. 

Німецькі католицькі єпи
скопи радо відступали свої 
костели під час війни проте
стантам-для відправи Бого– 
служень. На католицьких 
"югословських факультетах 
студіювали п р отестантські 
кандидати. Це не шкодило 
аі католикам, ні протестан
там. На деяких катедрах 
римських католицьких уні
верситетів читають лекції 
рабіни. Не міг би українсь
кий університет, створивши, 
за взаємною згодою ієрар
хів наших церков, солідний 
богословський факультет, 
в і д п овістн пекучим ви
могам нашого часу й ситу
ації?! Які б з цього булн ко
ристі — переконувати ніко
го не треба. Передусім, 
треба вірити, наступило б те 
зближення людей, про яке 
часто деклямуємо. Майбут
ні отці духовні одержали б 
таку освіту, якої від них тре
ба очікувати, деякі з них не 
опинялися б в духовному 
стані, як Пилат у Вірую, і 
головне те. що Українські 
Церкви, одна й друга, доку
ментували б чином, що, зос
таючись вірними своїм дог
матичним положенням, вони 
кінець - кінцем можуть обій
тися без чужої ласки і без 
чужої освіти. Проте:г.і і 
просьби досі успіху не мали, 
пора б з ними покінчити і 
взяти долю своєї Церкви у 
свої руки. 

Коли б Український Віль– 

Любов Колевська 

ПРИМУСОВА 
МІГРАЦІЯ 

Вже із 1940 року почала
ся міграція мешканців сіл та 
містечок південних стейтів 
Америки в пошукуванні кра
щого економічного життя. 

В п'ятницю на 4-му каналі 
телевізії спеціальну програ
му передавав Мартів Карр. 
Він висловився, що цю при
мусову міграцію викликали 
жалюгідні економічні обста
вини в південних стейтах 
Америки, докинувши, що ко
ли це явище не припиниться, 
то впродовж дев'яти років 
мігрує ще мільйон осіб сіль
ського поселення. 

Передача почалася з ін
терв'ю молодих градуантів 
гайскулу у Скотленд Нек, 
Норт Керолайна, які на за
пит кореспондента відповіда
ли майже всі, що вони не за
лишаться в родинному міс
течку, а виїдуть на північ 
ЗСА. їхні обличчя — невесе
лі, бо неохота їм вибиратися 
із рідної закутинн, але тут 
для них немає відповідної 
праці. Тож фармери випро
дують свої господарства, за
лишаючи опорожнілі доми... 

Один із старших господа
рів стверджує, що ніколи ще 
не був у таких боргах, як те-– 
пер. Старенька бабуся вис
ловлює свій жаль, кажучи: 
„Я залишилася зовсім сама. 
З моєї хати виїхало на пів
ніч уже дев'ятеро моїх дітей 
і четверо внуків. Тепер чо
го мені жити?'' — Один 
хлопчина, закінчивши гайс– 
кул, виїхав на північ, щоб... 
мити в ресторані посуд. По 
праці шукає знайомства мо
лодих людей.Хоча його прий
мають, — це не те, що вдома. 
І він вечір - у вечір телефо
нує до своєї матері: „Тут 
Джоні. Ти про мене дума
єш і любиш мене? Я ввесь 
час думаю про тебе, мамо, і 
про наше поле. А ти?"... — 
І чується голос матері: „Я 
також люблю тебе, мій хлоп
че. Будь добрий... Може вже 
недовго..." — Один із госпо
дарів каже: „Я завжди ду
мав про землю, сільськогос
подарські машини, але, ма
буть, усе прнйдеться прода
ти". 
' -Натомість "В”П-і”вчД ленник 
стейтах зростає кількість ве
ликих змеханізованих гос
подарств, з якими не можуть 
конкурувати малі. Жінки 
тут менше плачені від чоло
віків, у яких до речі також 
мізерна платня. 

І так починається людсь
ка трагедія: Ню Иорк аж 
кишить від людей, а в Скот
ленд Нек. в Північній Ке– 
ролайні віються під вії ром 
безмежні тютюнові поля 
чекають рук..., темніють опо
рожнілі хати, підупадає е– 
кономічне і суспільне жит
тя. 

В Небрасці — ті самі про–! 
блеми. Давніше, як каже 
один фармер. машина кош– І 
тувала 1800 дол.. тепер' 
7 000. І як її купити? 

(Закінчення на crop. -Ь-ій) 

З ВАШИХ ВУДН)ІЇХ m 

ний Університет став тим 
прибіжнщем і відіграв ролю 
формотворчого чинника но
вого типу українського свя
щеника, він виконав би зав
дання дійсно історичної ва
ги. 

(Кінець) 

І. Вовчук 

НОВІ ВІТРИ ПОВІЯЛИ -
ПОГОДА ЗМІНЮЄТЬСЯ 

(РОЗВАЖАННЯ ПРО НОВИЙ КУРС 
АЗПТСЬКОІ ПОЛІТИКИ 

Китайців Москва пробува
ла переконати, що від сою
зу з ЗСА китайський нарід 
нічого не здобуде, ,лібащо 
посилиться грабунок китай
ського народу чужоземними 
монополіями". Пригадуючи 
різноманітну „щедру" допо
могу СССР. питалося: ,.А що 
одержала КНР за десять ро
ків економічних зв'язків з 
к а п і т а лістичннм світом?" 
(..Новое Времл", ч. 2D). І. 
як звичайно, піддавався ви
сновок, т о тільки в дружбі 
з Москвою народи знайдуть 
рятувок від ..японського мі
літаризму", навколо якого 
ЗСА хочуть об'єднати всі 
контрреволюційні сили, „з 
тим. щоб змусити малі краї
ни підкоритись їхній домов
леності". 
г - . . , v і. . - . , „ . . і ^ -

tB офіційному повідомлен
ні црр відвідщдя^їоезчлента 
Ніксона говорит^я^що^з^–. 
стріч між лідерами Китаю 
і ЗСА мас завданням унор
мувати відносини між двома 
країнами і обмінятись дум
ками в питаннях, що стосу
ються обох країн". -Очевид
но, що шлях до поладнан– 
яя розходжень не буде.дросг 
тим. Першим і чи не найва
жливішим питанням у нор
малізації відносин б,уде про
блема Формози. Для Мао і 
,Чу Ен-лая вона є ключовою 
проблемою у політиці Ки
таю в Азії. За китайською 
формулою Формоза — не
від'ємна частина материка 
- КНР. Правда, Мао Тсе– 
Tyuf' у розмові зі Вдгаром 
Снов, коли зайшла! про це– 

ЧШяр ЙШ -mr тшхшмш 

зав, що нинішній Президент 
ЗСА і його Уряд не причетні 
до тієї проблеми, не за них 
же цю проблему створено. 
Виглядає, що китайському 
керівництву залежить пере
дусім на визнанні Урядом 3-
СА Формози інтегральною 
частішою Китаю, а час і ди
пломатія зроблять усе для 
розв'язання цієї проблеми. 
- З року в рік число голо
сів за прийняття червоного 
,Китаю, ДО РН,\зростає. Ми
нулого року при голосуван
ні за прийняття вперше ося
гнуто більшість (51:49), але 
статутова процедура вима
гає 2/3 голосів. В цьому ро
ці справу вступу червоного 
Китаю до ОН зактнвізовано 
за кілька місяців до наступ
ної осінньої сесії. Китай дома
гається повноправного член
ства, включно з правом вето 
в Раді -Безпеки, і виключен
ня з ОН націоналістичного 
Китаю (Формози), який був 
одним з основоположників 
цієї міжнародної організації. 
Становище державного сек
ретаря Роджерса, який вис
ловив від Уряду ЗСА реко– 
^ндацію, щоб в ОН були 

ШШрЩШШШОФйЬ 

комуністичного й від націо
налістичного Китаю, в Пекі
ні гостро засудили. Тайван
ський уряд так само відки
дає можливість участи двох 
делегацій від Китаю. Дипло–. 
матія, — а вона еластична, 
— шукає розв'язки. 

С й інші проблеми на шля
ху нормалізації взаємин між 
ЗСА і червоним Китаєм. 
Найскладніша з них є: вза–' 
ємний Китаю, Японії і ЗСА– 
та їхня роля в азійському 
просторі. Японія, перебува
ючи в дружніх відносинах 
з Формозою, не має дипло
матичних відносин з.конти–; 
нентальннм Китаєм. Це не' 
перешкоджає: китайському 
урядові, лаючи ..японський 
мілітаризм", мати широкі 
економічні зносини з япон
ською промисловістю. Япо
нія стала головним торіх)– 
вельннм партнером Китаю. 
Об'єм торгівлі Японії з Ки
таєм у 1970 році становив 
коло мільярду долярів. що 
перевищує об'єм торгівлі Ки
таю з Західньою Німеччи
ною, Англією і Францією ра
зом взятих. 

Для Японії, що внбнва–' 
сться на 3-тс в світі місце, 

як економічна потуга, з її 
великими інвестиціями на 
Формозі, з її економічними 
й торговельними впливами 
на азійському просторі, змі

нна курсу політики мас не 
абияке значення. Ця зміна 
зачіпає національні інтереси 
Японії. 100 мільйонів насе
лення якої, з мізерними по
кладами власної сировини, 
продукує більше як конти
нентальний Китай з йбго 
750-800 мільйонами населен
ня. Ділові кола Японії ско
са поглядають на амеріпчан– 
сько-кнтайське зближення, 
побоюючись, що воно віді
б'ється на економіці країни, 
коли ЗСА з'являться на тор
говельному ринку. А еконо
міки від політики не відді
лиш. 

Визнаний червоного Ки
таю за третього партнера у 
світовій політиці істотно змі
нює уклад сил не тільки в 
азійському просторі. Досі 
Москва твердила, що широкі 
японсько-кіггайські торгове
льно-економічні зв'язки зу
мовлені не стільки економі
чними інтересами, як полі

тичними. В основі їх, мов
ляв/ була ворожість -Китаю 

до СССР і „реваншизм япон
ських мілітаристів" — ,,ан– 
тисоветизм''. У н ормування 
відносин між ЗСА і Китаєм, 
крім змін у торговельно-еко
номічних взаєминах між 3-
СА, Китаєм і Японією, на 
мій погляд, змінить існую
чий балянс у китайсько-мос
ковському ,,с о ц і ялістично– 
му" змагу за ідеологічне ке
рівництво. Думаю, що не на 
користь Москви. 

В якійсь мірі зменшиться 
роля ЗСА, як нормуючого 
чинника в Азії, а посилить
ся роля Китаю і Японії. В 
політичному трикутнику, що 
мав би змінити дотеперішній 
двополюсовнй балянс у грі 
двох світових потуг (ЗСА і 
СССР), зарисовується новий 
уклад в китайсько-японсь– 
кнх і американських взає
минах — ніби азійський три
кутник. На шляху до його 
оформлення немало трудно
щів. Відомо, що Формоза 
(Тайвань) є головною коло
дою на шляху поладнання 
відносин між ЗСА і Китаєм. 
А торгівля Японії з Формо
зою в 1970 р. становила 953 
мільйони долярів, майже 
стільки;, ял і" торгівля" ЯдЬ– 

і f 

нії з Китаєм. В недалекому 
майбутньому в змагу за сфе
ри впливу на азійських рин
ках Японія і Китай стануть 
конкурентами. 

В Пекіні знають, що по
руч з економічним розквітом 
Японії зростає і військовий 
бюджет цієї країни. В I960 
р. він становив 444 мільйони 
долярів, в 1971 році — 1,8 
більйона долярів, а за пля– 
ном уряду Сато на кінець 
1975 року видатки на війсь
кові потреби будуть подвоє
ні. Лаючи „ЯПОНСЬКИЙ мілі
таризм" в своїй пропаганді, 
Пекін заявляє, що Китай 
„хоче змщнювати дружбу з 
Японією", і обидві сторони 
почали урядові контакти, по
кищо у посиленні торговель
них взаємин. Як виглядає, 
то з „розмороженням" відно
син між Вашингтоном нас
тупило деяке потепління і 
в китайсько-япояських вза
єминах. Унормування відно
син в азійському' трикутни
ку, над чим працює дипло
матія, розчищаючи дорогу 
для відвідин президента Р. 
Ніксона, дуже непокоїть Мо
скву. Та,й є чого, бо й Чу 
5й-ЛаіГ Вибирається відвіда– 

„СОЮЗІВКА– иллииой" 
Хтось дотепний сказав, що 

у другій половині серпні 
треба адресувати листи на 
Союзівку саме в такий спо
сіб: не подавати mt`-адр)есі 
стейту Ню Иорк, тільки -
Іллиной, для зам,аркування 
факту „інвазй" чикаеських 
лікарів та їх родин на цій 
оселі, інвазії, що традиційно, 
щороку, починається в поло
вині серпня, а кінчається 
„великим віксндом\' Свята 
Праці. Саме з тією метою і 
влаштовує пан Квас– „шам
панські" понеділкові тідвє– 
чірки під назвою Запізнай
мося": щоб шановні гості з 
Чикаго мали нагоду в друж
ній товариській атмосфері 
запізнатися одні я ^одними 
чи там відновити давні зна
йомства, без огляду нц полі
тичні, календарні чи патрі– 
ярхальні розходження, j 

Як воно не дивЯо^нлСо– 
юзівці майже ніхто з,чика– 
ґівців цих дразливих питань 
не зачіпає, кожний бо знахо
дить, слава Bozy,` інший 
предмет заінтересувався, з 
яких на перші місця вибива
ються: бридж, теніс та огля
дання чудових краєвидів, зо
крема тих, що милують ваше 
око на пляжі, коло басейну. 
Втім, ми запрічитили, що де
хто з пп. докторів змінив 
своє „габбі"... Так, для при
кладу, знаний спортсмен, д-р 
Ахілл Хрсптовський, чи не 
під впливом сталого рези
дента Союзівки, лщфюра Д. 
Гуцалюка, став малювати 
напівабстрактні картини,, а 
нвіть прибрав собі оригі
нальне псевдо — ,уПікасен– 
ко"! Щоб не псувати один 
одному бизнесу, обидва мц– 
стці (тобто Хрсптовський і 
Гуцалюк) заздалегідь дого
ворилися, що перший не бу
де виставляти своїх, картин у 
Ню Яорку, а другцйчу. Чи
каго. W В 

Як уже знаєте з ^Свобо
ди", одна з неділь; 82 серп
ня, була тут присвячена 100-
річчю з дня народження Ва
силя Стсфаника і цю велику 
річницю вшанувало також 
членство Відділів ІЇНСоюзу 
Нюйоркської Окруїц, що 
адййИйій zmvMHo., шсор– 
зівку автобусами та приват
ними машинами під керівни
цтвом своїх лідерів– тг– але. 
Івана Флиса і п. Миколи Хо– 
манчука (обидва мої земля
ки з Бібрецького повіту!). 
Союзові прогулянковий взя
ли участь в концерті на 
честь Стсфаника,^ мали спі
льний і дуже приємний обід, 
милувались красою1 Союзів
ки, на жаль відпало їм ог
лядання водоспадів з приво
ду відсутности води. Зате 
мали нагоду захоплюватись 
досхочу фонтаном-скульпту– 
рою п-ні Славці Геруляк, що 
зветься „Манна" і пускає че
рез голову струї води перед 
будинком ГостиннйЦІ. Маест
ро В. Гентиш, знаний з сво
єї буйної фантазй те вина– 
хідливости, пустив був, ка
жуть, чутку між союзівця– 
ми, що вода з фонтану пома
гає проти болю голови, а на
віть радив п. Квасові прода
вати її, цю воду, як^аощу, 
по кводрові за пляфіНку, на 
фонд будови новоХЛ^ркви... 
Але Управа Союзівки відки
нула цей проект як неповаж
ний і непрактичний^ `'і 

У хвилинах, коліє пишемо 
ці рядки, СоюзівквчЬіЬсться 
повною парою до ee.tuKoio 
вікенду Свята Праці, знано
го широко по всф^яериці 
та Канаді з МФІрШ^зПзду 
молоді, знаменитих, мистець
ких і розвагових ійДОрдо, а 
передусім - з ІЙІЙЙЯЬШОЇ 
спортової подй сезону, Тєні– 
сового і Плиеацькоїоі Турні
рів. А вже через тиждень, 11 
і 12-го вересня, відбудеться 
на Союзівці перший в істо
рії еміграцй світовий з'їзд 
наших „арґекгикців^, а там 
зустрічі лікарів, інженерів, 
каелківців, ковбаснюківців, і 
так уже покотиться аж до 
Свята Подяки. 

І к ер 

Р ' "З 
ти бал кане ькігх друзів (Ру
мунію та Альбанію) і зустрі
нутись з президентом Тітом. 
А в Японії ДОВШИЙ `4ac пля– 
нується подорож японського 
Імператора. Не знати чн ие 
загостить він і до Вашингто
ну. 

Після кримськоіДібратер– 
ської зустрічі" в „ТДравді" з 
8 серпня появилася довга 
стаття директора Американ
ського Інституту .^Академії 
Наук СССР Т . Ар^атова п. 
з. „Питання, що вимагають 
(Заківчевна аа”сгор, 4гЩ, 



І За т , . ' ї!'–, СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 3-го ВЕРЕСНЯ 1 9 Д 

В /НГАЙТОНІ ВІДЗНАЧЕНО 50-РІЧЧЯ 
УВО ТА ПОСВЯЧЕНО ПАМ'ЯТНИК 

АЇНСЬКИМ РЕВОЛЮЦІОНЕРАМ 
(Закінчення з 1-ої crop.) 

;-
І . 

не іс
нувати и 
слів; ;va. .чину очікують ВОНИ 
ВІД суяасного покоління!" — 
твердив( безперебійний ВІД 
МОЛОДЕЧИХ літ революціонер 
і діяч Українського Націона– 
лістннного Руху, п. Ярослав 
Гайвас. ` . 

Мистецьку частину Здвнгу 
виповнено рецитацією пані 
Володимири Кавки уривка 
- ,,АІолНтва'' з поеми ..Про
кляті роки" Юрія Клена, 
сольовим виконанням „Чого 
плачет г Україно" (Костя Мі 
севкодР– бандуриста Володи
мира-. Юркевича та відспіван– 
вям, трйох патріотичних пі– 
сень^ґрупою бандуристів 20-
го Відділу ОДВУ з Рочесте– 
ру. пЬ^ьмист. кер. Степана 
Тупісж, при супроводі банду
ри Володимира Юркевігча. 

Учаснігкк Здвигу овацій– 
но пройняли резолюції, що 
їх приготовили приявні Чле
ни ТВО," а прочитав їх ке
рівник" програми проф. д-р 
Петро Стерчо. Багатолюдний 
Здвиг1 закінчено подякою го– 
ловиЧХУ О)ІВУ д-ра Богда
на ІЯеб^нчака та відспіван– 
ням 'уйраїнснького націона
льного гимну. 

)i` і ` 

.: .-гл.-- , . 
І - - ь ь' і 
- Зворушливу ІТобратимську 
Зустріч^ ^ивих ще членів У– 
ВО з'Америки й Канади з 

наслідувати! Не українським громадянств о м 
започатковано Ю в і лейннм 
Бенкетом в суботу, 28-го сер
пня 1971 p., в просторих за– 
лях гірського готелю „Флеґ– 
повст" біля Оселі ім. О. Оль– 
жича. На запрошення Ц.У. 
ОДВУ прибуло на зустріч 
особисто сімнадцять Членів 
УВО, а крім того десять чле
нів УВО зголосили свою у– 
часть у відзначуванні Золо
того Ювілею УВО своїми пи
сьмовими привітами. 

За почесним столом бенке
ту у всій своїй скромності си
діли члени УВО, на чолі з 
одиноким живим ще членом 
Головної Команди УВО, ма
йором Осипом Навроцьким з 
Вінніпегу та нерозлуч н и м 
секретарем сл. п. полк. Є. 
КонОвальця — інж. Михай
лом Селешком. Біля 250 уча
сників бенкету мали приєм
ність запізнатися особисто з 
членами УВО, а саме: інж. 
Юрій Артюшенко, інж. Юрій 
Дачишин, Михайло Дем'ян– 
чук, д-р Роман Клтофас, д-р 
Зиновій Книш, інж. Євген 
Кульчицькнй, інж. Степан 
Куропась, Володимир Ониш– 
кевич, Іван Попович, Іван 
Совгая, Андрій Шекерик, 
Гриць Яремчук, д-р Іван Я– 
рош, і інж. Федір Яцура (по
дано прізвища поазбучно). 
Посередню участь у Побра– 
тимській Зустрічі — шляхом 

і и ї т і і і и н и н т м ' м і і і и і м і і і і и і и і 
- ВЕСЕЛА ЗУСТРІЧ 
. БУКОВИНЦІВ 

- Т ^ У К Р А Ї Н С Ь К Е АКАДЕМІЧНЕ КОЗАЦТВО 
"jfell-i „ЧОРНОМОРЕ", ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. 
c"`̀ -, Чіркгадус всім Буковинцям, що така Зустріч 
о,) . ' Буковинців відбудеться 

в днях 18 та 19 вересня 1971 року 
наб^елі „Верховина" в ҐленСпей,Н. Й. 

Програма Зустрічі передусім весела та в товаристві 
приятелів чи знайомих, що їх не стрічали вже може від 
дажА( 

музика ггід опікою нашого фахівця О. Венкс. 
' h Тіриход ьте всі! 
- Тут у Чудовій гірській околиці найдете розвагу та 

хоч -на цих два дігі забудете сіру буденщину. 
, і-.Всіх Буковинців, що досі не одержали запрошення 

на що .нашу імпрезу через брак чи зміїгу адреси тощо, 
просимо звернутись негайно для одержання запрошення 
до: \V. Ihil(lcy`, 300 Llndiey Ave.t Philadelphia, Pa. 10120. 

БУКОВИНЦІ! Використайте цю нагоду, найдіть те 
бяікнішя н час та прибудьте 18 й 19 вересня на цю нашу 
„Веселу. Зустріч Буковинців" на оселі „Верховина". 

0 ' t f - Старшина. 
к– -"W Українського Академічного Козацтва 
.о „Чорноморе" 

H n n i n i n m i m m i i m m m m u m m i 
АСХ)ЦІЯЦШ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І 
. м ОРГАНІЗАЦІЯ ЖІНОК ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ 
.. 'СВОБІД УКРАЇНИ - ВІДДІЛИ в НЮ ИОРКУ 

— влаштовують -
у , СУБОТУ, 11-го ВЕРЕСНЯ 1971 року 

в за, і і Будинку Організацій ."Українського Визвольного 
Фронту, 315 Схід 10-та вулиця 

-M` АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
,. J ; ПОЕТЕС Н-ИІІСЬМКННІЩІ 

;; ГАННИ ЧЕРІНЬ 
Трори читають: Авторка, Ганна Кореньовська і Алла 

Косеовська-
rti еля виступів - дружня гутірка за склянкою чаю. 
Щиро залрошусмо Молодь І Старше Громадянство. 

Ч Початок о О-Ій год. вечора. 
Вступ - 2 дол. Студ. молодь 1 дол. 

Ю0шішт4бі 1 +J f-r^si 

РЕТРОСПЕКТИВНА 
ВИСТАВКА КАРТИН 

І В А Н А КУЧМАКА 
, в УКР. ГНСТНТУП АМЕРИКИ, Ш К . 

79 вуя. - 3 Евешо в НЮ НОРКУ, Н. И. 

від 12 вересня до 25 вересня 1971 р. і 
\ ' `' щоденно від год. 2 по пол, до 8 вечора 
` v.УІ. Відкриття Виставки 

в^НЕДІЛЮ, 12 ВЕРЕСНЯ, ГОД. 2-га ПО ПОЛ. І 
І ^'Картини з датою їх повстаиня — 1921-1971. Всі картн– Р 

не. продажні в ціні дуже поміркованій і на догідні Щ 
л .сплати, щ 

9 Тематика: Іс-горнчна, Визвольні Змагання. Побут 1 З 
вигляд українського села з-перед 50 літ. Композиції Щ 

1 дйгуральні. Баталістнчні і Іігаті. ВІ 
В , :3гадаяу Виставку, пригашмую моїй дружині Оксані g 

в наше 50-лІтяп вінчання, ак також в бО-ліття мосї 
-; мистецької праці, -складасмо наш еіфомннй дар з вн– 
Лр^игкх моїх карппі для наших українських музеїв 

” в З.СА І в Канаді ка уолутн вашої української спіль
ноти та нашого грядучого поколінне. 

жгш^ш-Ш'Ш'жшт-'Ш--тщгтщїж 

письмових привітів — взяли 
також члени УВО: письмен
ник Михайло Бажаиськнй, 
ЕвстахШ Васнлишнн, б. член 
Команди УВО Дмитро Гер– 
чанівськнй інж. Василь Ко
лодій, Евстахій Манацькнй, 
Іван Особа, Петро Сайкевнч, 
Юліян Темник, Михай л о 
Шарик і ін. 

Між почесними гістьми бе
нкету були також представ
ники обндвох Украінсь к u х 
.Церков, православний Вла
дика Марко, якай розпочав 
Зустріч молитвою, та о. Бог
дан Левнцький, український 
католицький опікун Оселі ім. 
О. Ольжнча, який закінчив 
бенкет молитвою, інтонуючи 
до загального співу ,,Боже, 
вислухай благання". 

Голова Центральної Упра
ви ОДВУ, д-р Богдан Ше– 
бунчак, відкрив Побратнмсь– 
ку Зустріч, вітаючи живих 
членів УВО, приявних і не– 
приявних, та закликаючи до 
вшанування пам'яти поляг– 
лих на полі слави однохви– 
линною мовчанкою. Бенке
том проводив проф. Мирон 
Куропась, який і представив 
усіх почесних гостей, а д-р 
Шебунчак представив пред
ставників організацій. 

Головну промову на бен
кеті виголосив історик УВО, 
д-р Зиновій Книш із Торон– 
та. Підкреслив доповідач зо
крема ролю УВО у збереже
нні тяглости української виз
вольної боротьби, наскрізь 
соборннцький характер УВО 
в часі трагічного двоподілу 
серед українства по війні, а 
зокрема наголосив шнро к о 
розгорнені дії УВО під мос– 
ковсько-большевицькою оку
пацією, які й Досі прикриті 
серпанком таемности, а зок
рема браком відомостей, які 
зійшли в могилу з членами 
УВО, закатованими москов– 
сько-большевицькою тирані
єю. Д-р Зиновій Книш з при
тиском наголошував, що У– 
ВО не було єдиною в тому 
часі силою, що продовжува
ла визвольну боротьбу. Бу
ли це широкі кола україн
ської народної гущі, а УВО 
була тільки їх передо в о ю 
мобілізаційною ланкою, яка 
стимулювала віру в перемо
гу. 

По відчитанні Архиєрейсь– 
кого Благословення від Вер
ховного Архнспископа Укра
їнської Католицької Церкви, 
Блаженнішого Кнр Иосифа, 
що його приявні прийняли 
спонтанним вставанням з 
місць, генеральний секретар 
Ц.У. ОДВУ Роман Шрамен– 
ко відчитав уривок привіта
льного листа голови ПУН, 
ред. Олега Штуля-Жданови– 
ча, як також згадав привіти 
від Президії Українсько г о 
Національного Об'єднай н я 
Канади, Наукового Товари
ства ім. Шевченка, Головної 

Екзекутнвп СУК „Провидін
ня", ГУ Т-ва бувших Вояків 
УТІА, Української Американ
ської Асоціації Університет
ських Професорів, Крайової 
Пластової Старшини в ЗСА, 
Г-ва Українських Інженерів 
Америки, Гол. Управи Сою
зу Українок Америки, ЦУ 
Організації Українок Кзна 
дн ім. Ольги Басарабової, ГЬ 

ли 

УКРАЇНЦІ В ЗСА 
„ДЕНЬ ПРАЦІ";.. 

(Закінчення з 1-ої crop.J 
.Тавнговз" о 6-ій вечора — відбудеться концертоввй ваг 

ступ мистецьких одиниць, а 
потім забава. У неділю піс
ля Богослужень o i l : 3 0 ра
нку розпочнеться маніфести 

конвенційний бенкет, о 9-й г. 
вечора — баль, на якому бу
де у короновано ,Місс ЛІГИ 
Молоді". Крім звичайної пра– 
.і Конвенції, заплянова н а 

Українського Золотого Хрес– j іустріч в Українсько-Амерн– 
саяському Клюбі ц ія. това
риські розваги. 

Глей Спей, Н. П. 
У Глен Спей, на Оселі 

.Верховина" триватиме в 
днях 4-6 вересня 12-й Край 
овий З'їзд Братства Днвізій– 
ннків. Ділові наради розпоч
нуться в суботу о 2-й по по
лудні; увечері - дивізійна 
забава при зауках оркестри 
В. Гірняка, з мистець к о ю 
програмою. У неділю 5 ве
ресня Апель колишніх воя
ків Дивізії, Служба Божа й 
Панахида біля Могили Ге
роїв, увечері — висвітлення 
кінофільму з вояцьких могил 
в Італії; у понеділок відбу
деться передання діловодст
ва новообраній Управі й за
кінчення зЧзду. У мистець
кій частині братимуть участь 
бандуристи, гуморист Степан 
Магмет та ін. 

Аккорд, Н. И. 
На відпочинково - виховній 

та, ГУ Т-ва „Самопоміч". 
Пластового Загону „Черво
на Калина", Союзу Україн
ських Купців і Підприємців, 
почесного голови ЦУ ОДВУ 
— проф. д-ра Олександра 
Грановського і багато інших. 

Господар бенкету, Мирон 
Куропась, представив репре
зентантів організацій, я к і 
прибули особисто, щоб від
дати пошану впавшим і жи: 
вим ще членам УВО з нагог 
ди Золотого Ювілею, а зок
рема: Йосипа Лисогора — 
президента СКВУ, д-ра Во
лодимира Душника — пред
ставника Централі УККА, 
днр. Петра Пуцила — скарб
ника Українського Народно
го Союзу, Антона Батюка — 
голови Українського Робіт
ничого Союзу та д-ра Рома
на Гуглевнча — голову Об'є
днання У.А.О. Ню Иорку. які 
виголосили усні привіти від 
репрезентативних нами ор
ганізацій та їх членства. Д-р 
Б. Шебунчак представив, 
крім того, проф. д-ра Богда– Оселі „Київ" ОДУМ - Об'є– 
на Гнатюка (від ІСНО), днання Української Демок– 
проф. д-ра Петра Стерча ратичної Молоді, впродовж 
(Унів. Професори), Павла довгого тижня запляновано 
Дорожннського (Кр. Пласт.! низку товариських зустрічей, 
Старш.), Павлину Різник І розваг, мистецьких виступів 
(УЗХ). Квітку Семанишин І талановитої молоді, а також 
(СУСТЯ), д-ра Ю. Кушніра наради керівних органів 0-
та, д-ра М. Крнжаяівського'ДУМ-у. У тих днях на Оселі 
(Укр. Лік. Т-во), інж Ми-',.Київ" виступатимуть тан– 
хайла Нича (УККА, Філя– цювальні ансамблі ОДУМ з 
дельфія), Ярослава Пасту–'Чикаго і Торонта: бандурис– 
шенка (СУКІП). інсп. Мико-'ти, дівочий і мішаний хори, 
лу Алексевнча (ГУ ОбВУА), струнна оркестра. ансамбль 
інж. Івана Шабельсь к о го танцюристів, дівочий х о р 
(Об'єднання Прихильни к і в „Молода Україна". Сподіва– 
УНР), Володимира Гірняка ' ються також багатьох гостей 
(УСГ, Канада), Петра Муд– із Канади, звідки прибуде 
рого (УНО. Канада). Петра багато членів ОДУМ-у. 
Байбака (СВУР), Миколу 
Байду і іц. j 

Голова ЦУ ОДВУ представ На Оселі СУМА біля Ел– 
вив приявним також членів \ ленвіл довгий .,вікенд" про– 
ЦУ ОДВУ, які брали актив| і йде під знаком 20-го Всеаме– 

па і зав^аиг д-w 
fc^^'.-i ,^w(^oeowiy РвкорАР'^ 

t Bauu^TY)tU 'Д. К. - В офі–, літику Росії супроти УкраІ– 
ційяоііу державному, виданні !нв в минулому і в ваш час. 
ЗСА ,,Конгресовому Рекорді" t Наведені промови були ви– 
а.ІЙ давня 19Ї1 р. ч. 117,|голошеиі в Клівленді під час 

Вллеивіл, Н. П. 

ну участь у підготові Золог 
того Ювілею УВО, пп. Воло| 
димира Різника, РомаИаІ 
Шраменка, Михайла БелеИІ 
дюка, Михайла Панасюкві 
проф. Степана Стецнка та 

риканського Маніфестацій– 
ного Здвигу членів і прихи
льників Спілки Української 
Молоді Америки. Здвиг бу? 
де відкритий у суботу 4-го 
вересня о 12-й.г. дня, після 

Петра Ґенґала й подякував обіду - спортові змагання 
Степанові Селешкові за ви| і молоді, від 7 до 10 вечора 
готовлення дубового хрести 
для символічної могили Ук 
раїнському Революціонерові. 

У мистецькій програмі бен 
кету Володимира Кавка З 
Клівленду прорецитув а л а 
монтаж поезій Олеся Бабія, 
Олега Ольжнча та Олени Те. 
ліги, а Володимир Юркевич 
відспівав у супроводі банду– 
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З'ЇЗД "АРГЕНТИНЦІВ" 
КОМІТЕТ З'ЇЗДУ запрошує Вас прибути на З'ЇЗД 

УКРАЇНЦІВ, колишніх „аргентинців", 
що відбудеться 

в днях 11 і 12-го вересня 1971 року 
НА ОСЕЛІ УНСОЮЗУ 

„СОЮЗІВЦІ" 
серед пудової природи в горах Кетскил, так званих „аме
риканських Карпатах". Нашою численною участю в ціп 
„арґентгагській" зустрічі запевняємо гарний ycrdx в 
дружній, приятельській атмосфері та г ри невеликих 

коштах весело і прнемно проведемо час. 

ПРОГРАМА З'ЇЗДУ: 
Субота, П-го вересня: Реєстрація гос-і-ей від год. 10-ої 

рано, короткі ділові наради, товариські зустрічі, гу– 
тіркн: Виставки картин мислив „аргенттіців"; Обід, 
прогулькн в околицю, спортові розваги; Вечером — 
коктейль, спільний бенкет, полученнй з мистецькою 
програмою, в якій беруть участь найкращі артистич
ні енлн з бувших „аргентинців"; Забава — при зву
ках оркестри „аргентинця" Строцького. 

Неділя, 12-го влресяя: Служби Божі в каплиці Союзівки. 
спільна фотографія учасників З'їзду, традиційне ар
гентинське „асадо" та інші несподіванки. 

Чистий дохід з імпрези призначений іга будову пам'ят
ника Тарасові Шевченкові в Буенос Айресі. 

Ми прохаємо ласкаво зголошуватн Вашу \-часть в З'їзді 
ти резервувати приміщення на адресу: 

"SOYUZrVKA" 
UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 

KERHONKSON, N.Y. 12446 
або телефон: 

(914) 626-5641 

Просимо зголошуватись вчасно і подаючи число осіб, 
що прибудуть з вами на З'їзд. 

За ближчими інформаніямн і п Вашими заввагамн чи 
проектами в справі З'їзду, просимо писати на адре
су: \V. Burclmk. 34-0в 72nd St,, Jackeen Hets., N.Y. 
11372: тел.: (212) 478-3048 (вечером) I 957-6723 (під 
час дня ), або: 

УС Iwaehvku. 127 - 2nd Ave^ New York. N.Y. 
J000S, телеф.: OK 4-8280 або SP 7-0689 (вечером). 

ЗА КОМГГЕТ: 
Д-р P. Мороз. Інж. Ю. Гошовськнй, д-р М. Bepj-гевич, 
мгр. О. Патрнло-.Мороз, М. Івасівка, М. Бурчак, мґр. От. 
Путнкеїшч, І"а.7іша Мішаів-Андреадіс, С. Фарігіґа, Та
мара Лнхолай. пА проф. Павлииа Дапчук, п. Строцькнй. 

Голова секції молоді: Андрій Фарміґа. 
BIEN VENTO0SI 
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цінна частина Здвцґу. По по
лудні —змагання з копано
го м'яча—футболу, утлчврЙ 
закінчення Вншкільног^о І^– 
бору і концерт сінЛамН су
мі вської молоді та вкінціп-т 
забава. На понеділок запла
новані Апелк і– ^акр^г^'я 
Здвигу. г 

Дітройт, Мнш. ,–. ..-, ? 
На Оселі СУШ. іадб,аш(у 

Дітройту .ДСНГв" тррЦЙме 
від 4 до в вересня щфачяЬ 
20-й Здвиг СУМА,,рЬЮобЬкг 
но до такого ж на Оселі;6\5ія 
Е^Шенвіл. Він проходнтн ik`t 
під мотгом з Лесі/Укр^вки 
„Ворись і добуваЙеЯ Вать– 
ківщини". У Здвнзі С/рйіт– 
муть участь Осередки й Від
діли СУМА з середнього до
ходу ЗСА. Програма Здвигу 
на Оселі ,.Кнїв". подібна до 
програми на Оселі Елл єна іл, 
з офіційною частішого, дефі– 
лядою, виступами мистець
ких гуртків сумівської Моло
ді та забавами.' 

ЧнкаїЧї, Іл.1. 
Під час ,Дня Праці" в Чи

каго, в українській баптист
ській церкві, відбудеться'ук
раїнська свангелнцько– бап
тистська Конвенція, 26-та з 
черги. Конвенція, як повідо
мив пастор і провідник Оле
кса Гарбузюк, відбуватиме
ться під гаслом „Вудь вір
ний Богові, своєму-народові, 
своїй Церкві і своїй, родині". 
У ній візьмуть участи також 
вірні з Канади, сподівана уї 
часть представників ішпгіх 
віровизнань. - -г,' `'-'.ііі 

Клівленд, От. 
На Пластовій: б^елі^^іля– 

Клівленду ,Лисаннй Камінь" 
відбудеться В.КІНЦІ'ЯМїГ І̂Л– 
ликого „вікенду" Крайоннй 
(^аршошіастунськйй', ЗГІЬ ДІ: 

на якому обов'язкова^-:-при
сутність усього старшо ̂ -о 
членства. СтаршЬф7айТунЄь-
КИЙ З'їзд розпочн^ск-у'еіуг. 
боту 4-го вересня, Докладна 
програма буде оголошені .ііїї 
МІСЦІ. ,: g:'.; :`,/ 

Номпцен^– .,Огляд совст– 
с^ко-російсікого тоталітар– 
ного імперіялізму". З таким 
переглядом - ЗЛОЧИНІВ ко'му– 
ністичної Москви васту -
Пив пер^д Сенатор ЗСА се -
натор Роберт "Ґафгг молод– 
іпнй, у понеділок 26 липня. 
Сбйатор Тафт сказав, що він 
брав у^пбті'.у в)давачувянні 
Тіїжня Цоневоленнас Націй в 
Клівленді і; шо там звернув 
увагу; \ на, видання, під наг. 
/,Стляд со^сько-рОсійсько– 
ґй тлтві^^рнрго іішеріяліз– 

у'1, вцйшло заходами Ін
ституту Совстсккх і Східвьо 
европевськнх Студій при 
Джон Керолл Університеті. 
Авгорхік... дередмовн до тієї 
англомовної праці с проф. 
д-р Mvjnenn`. Передмова нас– 
тійькя документально викри
ває мрековськб-большевнць– 
кнй імперіялізм, т о сенатор 
Роберт - Тафт попрохав П 

Тижня Поневолених Націй 
минулого року, коли в тому 
місті ; відбувся своєрідний 
суд над СССР і полггнкою 
Москви. 
включити в „Конгресовий 
Рекорд" , що й зроблено при 
підтримці членів Сенату. У 
ній з цифрами й назвами 
поневолених Народів виявле
но російську імперіялістич– 
но-комуністичну експансію в 
світі. Далі опубліковано тек
сти різних проголошень Ти
жня Поневолених Націй, з 
виясненням причин відзна– 
чування такого Тижня, Т тек
сти промов чеських, хорват
ських, угорських та ін. пред
ставників від Поневолених 
Націй, з обвинуваченням 
Москви в загарбництві, в то
му й д-ра Богдана Футел, 
головного радного УНСоюзу, 
який говорив про поневолен
ня України та геноцидну по– 

Усп'гхи нашої молоді 

ри ,.Сон в'язня на Соловках" 
та „Ой, кряче, кряче" 3. 
Штокалка. 

Після відспіваний ,,Не по
ра, не пора..." учасники бен
кету ще довго обмінювалися 
думками, своїми спогадами з 
давнього героїчного минуло
го. Видно було зокрема ве
лике зворушення в приявних 
членів УВО під час наділю– 
вання їх почесними грамота
ми за службу Україні голо
вою Ц.У. ОДВУ. д-рои Б. 
Шебунчаком та ген. секрета
рем Романом Шраменком. 
при співдії бувших приявних 
голів ЦУ ОДВУ. проф. д-ра 
Богдана Гнатюка та Володи
мира Різника. 

Було ж бо й чим звору
шуватися ! Було ж ба й що 
згадувати: Ті, то були бли
зько До Головного Коман– 
данта виявили не одну под
робицю D приниманні рішен
ня виконати той чи інший 
акт. Ті ж. знову, які виго
товляли бомби іі виконували 
дії чинної боротьби за волю, 
повторно переживали ці по
дії з бажанням бути ще раз 
молодими і те раз повтори
ти минуле з його оелгами й 
невдачами. 

В тій атмосфері побратим
ства зброї в підпільній армії, 
в атмосфері одности спільної 
мети, в розважний і спокій
ний спосіб зібрані члени У– 
ВО під час Побратимсь к о ї 
Зустрічі ухвалили апелюва
ти до привернення едности 
в тепер поділеній колись єди
ній ОУН і спрямування всіх 
зусиль проти зовнішньо г о 
ворога українського народу. 
Ствердили вони також пра
вильність свого колишньо
го шляху й тому пригадали, 
що без чинної і безперебій
ної боротьби всіх сил наро
ду не буде визволення. 

Роз'їздилися давні побра
тими, члени УВО, в різні 
сторони двох сусідніх країн 
з почуттям гордостн і вдово
лення з виконаного колись 
наложеного на них обов'яз
ку супроти нації, а водночас 
із почуттям вдоволення, що 
започатковане ними д і л о 
продовжують дальші поколі
ння У всіх кутках Українсь
кої Землі та в розсіянні. 

Аллеятаін, Па–Хрнстнна 
Збреслава' Вілинська покін
чила в травні ц. р. з відзна
ченням сТейтовнй універси– 
ter у Куцтавй, із ступенем 
В.' А. де спеціялізувалаеь у 
російській та-німецькій мо
вах". Згаданий університет й– 
дучи на зустріч здібностям 
молодої студентки, уділював 
Ій Через чотири роки стипен
дію. 
j Літом І1)в0-го р. Христіша 
ІЗдилті до Німеччини як сти– 
пенднетка^ щоб у безпосере– 
^ьсіііу окруженлі вправля– 
ЯКф У розговірній мові. Цьо– 
тДОМго вові відбула 22-де 
^ну .ЙоЬдкУ !пб'Україні, та 
Оовспгсь)кому СОЮЗІ; щоб піз
нати бат^йвщнву. культуру. 
Мову, та' нцерте зустріти рід– 
фо' і, повчити ' рідну бабу– 
У'Об.'' ,.– ; /'Л ; ` | ' 7 
К - ПовернувціИсь в України, 
відвідала ,'Христй г\ еестрого 
"Лщ^'|Святу Земдю. Велике 
враження вйв'еслн вони а С– 

` та Вифлевму. й 
історичні, біблійні 

. Ш В и вер^есия ц. р. п-в 
і^рлйж. драцюва^вдіе в Іллн– 
ноЙському Університеті В Ур– 

сова конференція для закор
донних журналі стін, На яких 
голова АПН Хачатуріа го
ворив про широко розповсю
джувану в Азії й Африці 
брошуру під наг. ,,`dCCP і Іс– 
лям". Хоча брошуру видано 
під маркою СССР і так її по
ширювано, однак, говорив 
Хачатуров, в СССР такої не 
видавали, вона — антнеов^– 
ська фальшивка. У брошурі 
приведено багато фактів во
рожого відношення та пере
слідування визнавців ісламу 
в Совєтському Союзі. Бро–1 

шуру ,.поширюють" деякі 
закордонні кола", сказано в 
московській ,,Правдр" з 20 
серпня, її завдання с „викри
вити політику СССР, кинути 
тінь на дружні відношення 
СССР до країн Азії, Африки, 
Арабського Сходу". Хачату
ров сказав, що це не пертий 
раз з'являється друк такого 
типу, і що „преса на Цейло
ні виступила з викриттям ці– 
Сї антнеонстської фальшив
ки". Цейлонська Преса ма
ла б „рішуче засудити.аятя– 
совстськйх провокаторів". 
Доповідач не наавав^органі
зації, яка випустила брошу
ру „СССР і Іслям". Вія не 
сказав також, як реагувала 
на ту брошуру преса а ін
ших, перелічених ним же, 
країнах Азії, Африки та А– 
рабського Сходу. 

Христнна Зореслава 
Білинська 

бана-Шемпейн асистенткою 
російської мови. Вільний час 
вона посвячує залюбки на 
спів і гру на піяніні і банду
рі. П-а Христнна Білинська 
G донею Олександра і Стефи 
Білипоьких. Христя с член
ною УНСоюзу 147-го Відді
лу. 

О. д-р Петро ЛНТТЙШ 

У Москві вия 
„антис(Шеьну 

ф а Л м і ш і ^ ; 
ЇВ Агенції ДРХ^У..ІН6ВОС-

ти : . а MOCKBL йдбу^сі^їре–. W t ^ШШ^Ш^Зґ!^ 

уіі^ашсьних студентів досліджують 
Шадійські культурні заклади 

Р^таІа,'—– Шіств українсь– них меншостей у Канаді, в 
к̂вас- cry^s^TiB дістали цього першу чергу українців. Вони 

досліджують й іншу пробле
му: яким чином меншостеві 
групи можуть брати більш 
активну участь у житті, пра
ці й розвитку такого типу 
закладів і установ у Канаді? 
Газета „Студепт" , орган Со
юзу Українських Студентів 
Канади. СУСК. 8 числі з ли
пня ц. р. повідомляли, що 
студенти-дослідникя будуть 
вивчати також проблему 
кращих зв'язків етнічних 
груп у Канаді з канадійсько– 
ю більшістю, і що висліди 
їхніх праць будуть надруко
вані й розіслані для викорис
тання ,до всіх українських 
часописів та радіопередач 
Канади, як також до Держа
вного Секретаріяту". 

сліди^гувІти квнаДшськГголо^ 
вніщі'культурні й комуні
каційні заклади та установи, 
щоб поіім написати есеї, 
„рісерЧ цейлерс" , які будуть 
оприлюднені. Цей проект. 
Вйсунений українкою, чле 
йом редакційної колегії га
зети ,Зозулька”–43огданно-
J0 Горі-Цмоць, був затвер
джений урядом в рлмках 
програми „Нагода для мо
лоді" . Студенти працюють в 
Оттаві, Монтреалі, Вінніпе
зі, Торряті ft ін. містах вив
чаючи бібліотеки, картинні 
галери", канадійські музеї 
тощо під головним аспектом: 
як ті установи можуть пок
ращити обслугу національ– 

Ф ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЯХ ВІДБУДУТЬСЯ на най
ближчій оеоії їх Генеральної Асамблеї дебати про полі
тику Ізраїлю в окупованій ним східній частині Єрусали
му, яка колись належала до Йорданії. Йорданія мас зго– 
лоситн скаргу проти Ізраїлю за самовільну „юдеїзацію" 
цілого Єрусалиму. Ізраїль заходиться, щоб тієї справи не 
ставити на денний порядок нарад Об'єднаних Націй, але, 
мабуть, це Йому не вдасться. 

Замість квітів на свіжу могилу в БслаиІІ 

6л. п. 
інж. Миколи Богдана Лучаковського 

складають аа ,Деркяз' в Потребі" 35.00 дол. 
Марія ПАВЛУСЕЦИЧ - тета 

і І Марко ЛЕ1ІКІ — к р а п к а з му.крм 

^ 
9 ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого ПаДдорожчого МУЖА, БАТЬКА і ДІДУСЯ 

сл. п. Полковника Т И М О Ф І Я Ш К А Р У П И 
і буде відслужена 

ПАНАХИДА 
в ПОЙЕДІЛОК, в-го ВЕРЕСНЯ 1971 р. о год. 10-ій рано 

в Укр. Нравосл. Церкві СВ. АНДРЕЯ в Савт Бавнд Бруку, Н. Д ж . 
По Панахиді відбудеться ПОСВЯЧЕННЯ ХРЕСТА НА МОГИЛІ ПОКІЙНОГО 

Друзів по Зброї 1 Знайомих просяться в той донь помолитися за упокій Пого душі. 
ІШнка АНТОНІНА, Дітн і Внука 

І U - , '- , ' і - - 0 

Пам'йТІ ЦШШШ ХШшт ТАМАРА ДЕМЕР складає 36.00 дол. 
У.л..- ;;іи.Хр^Гсрадв а Ваввад Вруку, Н. Дж. 

`btW^U гф W^n.w^t 



Змагання за „Українську вулицю" 
в Содбурах 

Содбури, Канада.— До цьо
го міста прибули українці 
80 років тому, і за цей час 
вклали свій великий вклад 
праці в розбудову міста й 
околиць. Нині в Содбурах с 
українські Народні Доми, 
модерні церкви, школи, від
починкові оселі. Серед ін
ших національних груп ук
раїнці займають тут 4-те міс
це, їх налічується до 7 000 
осіб. Делегація Відділу КУК 
звернулася до Міської Ради 
з проханням назватп одну з 
вулиць Содбур, з нагоди 
80-річчя поселення україн
ців, „Українською аулнце– 
ю" , або ж подібною україн
ською назвою. П-ть ,,елдер– 
менів" схвалили ту пропози
цію, голосував проти лише 
один. Але треба було писа
ної згоди жителів вулиці 
Фруд Ровд, шо вони не про

ти зміни назви. Тижневик 
,,Гомін України" з 21 серпня 
інформував, що „щоб про
тиставитись нашому домага
нню—сусіди почали збирати 
петиції проти перезвання ву
лиці" . Також, „прикро ст
вердити, що мешканці укра
їнського роду, на яких ми 
покладали великі надії, чо
мусь уважали за відповідне 
послухати ,,русского" , а не 
сього проводу в справі пе
резвання вулиці. Не розумі
ючи якслід справи, створили 
чам великі труднощі" . У 
Содбурах є вже ,,Фінлянд 
гч)вд ' . ,,Карузо стріт" та 
ін. Українці міста, між яки
ми с. багато членів УНСоюзу, 
будуть далі провадити акцію 
за перезвання вулиці на у– 
країнську. З Відділом КУК 
активно співпрацює в цьому 
напрямку о. М. Крнтюк. -

З Е Л Е Н Е СВІТЛО - Н Е К О Н Т Р А К Т 

В Югославії відбувся український 
фестиваль „Червена Ружа" 

Руський Керестур.—У ли
пні цього року відбувся в 
найбільш компактно заселе
ному українськими поселен
цями районі країни, в місті 
Руському Керестурі, 10-й 
„Фестиваль культури юґо– 
славянськнх руеннів-україн– 
ців „Червена Ружа - 71". 
Крім українських самодіяль
них груп, декляматорів, дра
матичних гуртків та ін.—ра
зом понад 1 000 осіб, у фес
тивалі взяли участь також 
артисти з совстської України, 
в тому ансамбль ,ДОність За
карпаття" . Фестиваль був 
присвячений 225-річчю пере
селення предків теперішніх 
баварських українців із Зам– 
плина на рівнину Войводн– 
нн і 200-річчю заснування 
Руського Керестуру. Лише 
10 літ тому в місті був ство
рений „Будинок Культури". 

За два дні на сцені висту
пали 1 200 учасників мисте
цької самодіяльної програми, 
яких оплескувалн кілька ти

сяч глядачів. Представник 
Української ССР від іменн 
професійних спілок передав 
бачванськнм українцям одну 
бандуру та „комуністичний 
привіт" , Під час фестивалю 
відбулось кілька виставок: 
виставка рушників, тканин 
та домашнього обладнання 
бачванських українців з 19-
го і початку 20-го століття 
і виставка картин місцевих 
малярів. Вула також експо
зиція на тему участи укра
їнців Югославії в боротьбі 
проти німецьких фашистів у 
другій світовій війні. Тепер 
у Югославії відзначають 30-
ліття повстання на)юдів тієї 
федеративної країни проти 
фашистів. Мистецька части
на фестивалю була поділе
на на 4 частини, розпочали 
її символічно наймолодші 
вихованці українських ро
дин—-школярі, о'беднані у 
великому аматорському гур
тку під назвою „Червоний 
пуп'янок" . 

Ще не висихла добре дру– 
і карська фарба на нашій пе
ресторозі юніорам ,.А”-кля– 
сн УАСК „Львів" - Клівленд, 
щоб їхні таланти не стали 
дл я них прокляттям (гляди 
„Свобода", з четверга, 19-го 
серпня ц. р.) — як наші по
боювання справдилися... До 
рішальних змагань з чемпі– 
Gr.ue групи Схіл — Бродв'ю 
Рийте, українці, як гордий 
чемпіон групи За^ід (пунк
ти 27:3, ворогі 68:7) висту
пили з переконанням, що 
цього суперникі пони завж
ди перемагають (остання зу 
стріч 3:0) — отже, „правом 
серії" переможуть і тепер, 
У неділю, 22-го серпня 1971 
Р– 

Тим часом, право серії — 
як звичайно в таких випад
ках — обірвалося якраз у 
найважливіших змаганнях. 

Недоварені к о н двційно, 
розварені сонцем і вакацій– 
ним стилем життя, „львов'я– 
ни" у статичній поставі жда
ли, щоб м'яч прийшов до 
них. Суперник не ждав, тіль
ки рвав 'землю під собою, 
щоб добігти до кожного м'я
ча - і вислід змагань зву
чав 2:0 для суперника... 

Тепер юні українські фут
болісти може зрозуміють, що 
футбол — то, насамперед бі
гова атлетична гра (до якої 
треба бути атлетично підго
тованими), а талант - то 
ніякий „іншуранс", чи кон– 

СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 3-го ВЕРЕСНЯ 1971 
і іі, і іівзооааивиомвшнииивоа 

З ТВОРЧОСТЕ 
П А В Л И Ч К А 

Найновіший вірш Дмитро 
Павличко присвятив закор
донним комуністам, бо за 
кордоном—„зміїна ніч, як у 
дуплі"... В кінці того утво
ру с такі слова: 

„Серця, печалями затислі, 
На сонце вийдуть з темно

ти, 
І комуніст, мій брат по ми

слі, 
Повстане для добра і— 

мсти!" 

швещтщщ 

. . . . 
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тракт, а тільки зелене світ
ло долі для ^вибраяців... Во
ни можуть далі свої таланти 
працею розвинути — або ж 
їх закопати в землю невико
ристаними. В такому випад
ку (закопиння) далеко ви
ще зайдуть ті, які дістали 
менші таланти, але працею 
їх розробили — помножили. 

А право серії?.. Австрійці 
правом серії били німців. 
1931-го року в Берліні було 
6:0, а коли реванш у Відні 
того ж року дав „тільки 5:0" 
для австрійців -— зманерова– 
на публіка на пратерському 
стадіоні висвистала пере
можців. 

Але 1934-го року на чем
піонатах світу в Італії серія 
скінчилася. Німці перемогли 
австрійський „вундертім" 3:2; 
— і донині австрійці не здо
були над цим суперником ні' 
одної перемоги (здобуте в 
антрактах 2:0 а в с трійців 
1938-го року відбувалося пі
сля „Аншлюсу", отже фігу– 
рус не як міжнародна зуст
річ Німеччина - Австрія, 
тільки як внутрішня німець
ка проба ,,Альтрайх" - „Ост? 
марк"). 

О-га 
П. С. 

Наші спортові клюби зро
били б добре, якби ці слова 
во віки вічні держали на 
видних місцях своїх домівок 
— для постійної пригадки 
своїм вихованцям... 

П Р И М У С О В А М І Г Р А Ц І Я 
(Закінчення зі crop. 2-ої) . 

вчггься 
ПО-АНГЛІЙСЬКИ 
H P H " N Y U " 
14-тнжнева програма 
в день, вечорами 1 в суботи. 
Курси: англійської 
торговельної коресподешгД. 
граматики, читання, 
справленая акценту 1 
мовна лабораторія. 
Реєстрація від 7-го до 25-го 
вересня 1971 року. 
Курси починаються 20-го 
вересня 1971 року. 
За іиформаціямн 
тел ефонувати -” 
598-3931 
або писати: 
THE AMERICAN і 
LANGUAGE INSTITUTE 
1 Washington Square N. 
New York, N.Y. 10O03 
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Уже пояеиєся щрпко.п 
і прощається, 
ДРУГИЙ том 

АНГЛОМОВНОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

приготованої Науковим Товариством ім. Шев
ченка під головною редакцією проф. Володими
ра Кубійовича та видаваної англійською мовою 
старанням і коштом Українського Народного 

Союзу. 
Д р у г и й том цієї монументальної книги знан

ня про Україну включає розділи: 1. Право; 2. 
Церква; S. Н а у к а ; 4. Освіта і школи; 5. Бібліоте
ки, архіви, музе ї ; 6. Книгодрукування і преса; 
7. Мистецтво; 8. Музика і хореографія; 9. Театр 
і к іно; 1С. Народне господарство; 11 . Народне 
здоров'я; 12. Збройні енлн; ІЗ. Українці в діяс– 
порі. 

Книга має коло 1,500 сторінок друку, 726 
ілюстрацій, 8 кольорових і 22 чорнобілих ілю– 
страпдйних таблиць та 6 великих, в повних ко
льорах, складаних мап України: фізичної, адагі– 
ністраційної, етнографічних, грунтів та ін. 

Ц і п а д р у г о г о т о м у 
виносить 860.00 

Рівночасно подається до відома, що перший 
наклад П Е Р Ш О Г О ТОМУ Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї 
( Р о з д і л и : Загальні інформації, Фізична геогра
ф і я і природа, Людність, Етнографія, Україн
ська мова, Історія України, Українська культура 
і Українська література) Р.НЧЕРПАНИИ, але 
у ж е появився Д Р У Г И Й Н А К Л А Д . З уваги на 
величезні кошти друку, ціна П Е Р Ш О Г О ТОМУ 
встановлена тепер на S45.00. 

Д л я тих , їло з а м о в л я ю т ь 
обидва т о м и р а з о м , ц іна 

виносить 594.50 

Замовляти можна в Головній Канцелярії 
УНСоюзу, виповнивши та переславши поданий 
внизу формуляр, разом з чеком чи поштовим пе
реказом на відповідну суму. 

USE THIS COUPON! 
То: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION. Inc. 

81-83 Grand Strwt, Jersey City, NJ. 07803, U.S.A. 
I hereby order L`kralnr: A Concise Encyclopaedia 

rj Volume П - S60.00 
Q Volumes I ft II - S94.50 

Enclosed is (a check. M. О.і for the amount I 
Please sent the book (s) to the following address: 

Name 

No. Street 

a t y State Zip Code 

„КОВБАСНІМ АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779; АХ. 4-8717 

Н О Т А Р Ш Л Ь Н Е БЮРО 
288 Е. 10th Street New York. N.Y. 10009 

0 БІЛИТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВІТУ; 

0 ВСЯКІ ІМІГРАЩИНІ СПРАВИ; 
0 ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
8 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
9 ПАКУНКИ ДО BCDC КРАЇН ЕВРОГШ І АЗП; 
0 МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ 

"fc 

JPtpf ВОВВАСНЮК-ШУМЕИКО Антін ШУМЕНКО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 - 6:00 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч 
в СУБОТУ до 12 год. для 

^ Real Estate ^ 
ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 

будинок, бизвес або землю 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФЕРМИ 
GEMINI REAL ESTATE CO. 

98 - Second Аташе 
New York. N.T. TeL: 477-6401 

дам 
2 спальні, рай на провінції, ні
коли не висихаючий потік, 
близько добрий гайвей, спо– 
кіі”ша атмосфера, 2 акри, час
тинно умебльовано. |16,5О0. 

Умови сплати. 
MORRIS SIMS, Broker 

Kerhonkson, N.Y. 914 626-7462 

Молодий, 20-літнія па
рубійко розводить руками: 
„Бачите, як живемо? Масно 
трохи худоби, трохи поля, 
покищо мені рідня помагає. 
І я ще нікуди не вибираю
ся. Але як довго? Треба бу
де зал ожити родину. Самі 
старші люди отут - якби 
колонія старечих домів. З 
ким нам тут, молодим жити ? 
Тутешні дівчата не хочуть З 
дивитися на нас, ідуть до мі
стечок і там одружуються, 
для них фармер ніщо. То я– 
ка ж майбутність нам?" Йо
го слова підтверджусь дру
гий господар: „Одне тут 
певне серед тих пустирів, 
Що йдемо в загибель і 
смерть нашого фармерсько– 
го кореня". 

І на телевізійному екрані 
перед глядачами опорожнілі 
доми, зчорнілі церкви, вітря
ки і - висока трава... Диви
теся, і вже важко пізнати, 
що це за пейзажі і яка оце 
країна... 

В Тексасі така сама ситуа
ція. Мізерна заробітна плат
ня, а ще й приплутався та
кий парадоксіттутешні уря
дові чинники перепускають 
сюди людей з Мехіко... на 
заробітки, і вони ці мінімаль
ні заробітки відбирають у 
місцевого населення. 

Кореспондент завважує, 
що ці теперішні мігранти — 
як нові „скитальці", ,дне– 
плейст персовс". Рік 1971 — 
це посильна й наявна „га– 
льопуюча" втеча із сіл. 

Як рятувати давні фар– 
мерські родини, культуру, 
південну спокійну вдачу! я– 
ку так знаменито описус 
Фолкнер, як наладнати еко
номічно - суспільне життя 
південних стейтів, щоб воно 
нас не придавило?.. 

Маршують у гранатових 
одностроях випускники се
редніх шкіл, і в кожного^ з 
них на обличчі резиґнація: 
,ДЦо ж, мусимо залишати 
наші .землі"... 

НОВІ ВІТРИ ПОВІЯЛИ -
П О Г О Д А З М І Н Ю Є Т Ь С Я 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 

- -
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ТТТТЖЖХІРО 
Українське 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
TeL: 475-7480. - Bmcumem 
ПАЧКИ 8 ОДЯГОМ І ХАРЧА
МИ в УКРАЇНУ 1 ДО ООСР. 
Різшож приймаємо замошлеваи 
на мотоциклі, хоиодД Давиди, 
телевізора І мштюш до пран
ня. Уряд, год.: від помад, до 
суб. 8:30 — 6:00 веч. В неділю^ 
5-го і понеділок 6-го вересня 
(Лейбор День) - ЗАКРИТО. 

ГТТТТТТТІТТТТІГ.ТТТТТТЇ 

П О М Е Ш К А Н Н Я 

в Джамейці , в заміву з а 
легку працю, д л я парк 

пенсіонерів. 

Тел . (212) 297-2407 веч. 

Розшуни 
в? 

вхдиедддддддпандддзаадзсддгвц 
Пропонуємо В а м скорнстати з нагоди і поінфор

мувати Українське Громадянство про Вашу 
установу. 

ВЖЕ 
АЛЬМАНАХ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ і СВОБОДИ 
в приготуванні до друку 

Цей Альманах мас найбільший засяг поши
рення і здобув велике признання і широкий круг 
читачів. К А Л Е Н Д А Р як щороку мас окремий 
оголошеневий відділ. 

Вмішуючи оголошення в цьому АЛЬМАНА
СІ, воно напевно принесе користь для Вас, по– 
зяайомлюючи з В а ш о ю діяльністю широкі кола 
громадянства і здобуваючи Вам добру славу, 
прихильність, признання, а для торговельних 
підприємств — покупців. 

Формат календаря: 6" х 9". 

Ц І Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь : 

Ціла сторінка 590.00 Чверть сторінки 533.00 
Шв сторінки 550.00 Одна восьма 520.00 

Оголошення — тексти оголошень чи знімки 
і належність — приймаємо до 15 вересня 1971 р. 

Тексти і належність просимо слати на ад
ресу: 

SVOBODA 
P.O. Box 346 Jersey City, NJ. 07303 ; | 
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З М І Н А А Д Р Е С И 
Д О АДМІНІСТРАЦІЇ „СВОБОДИ" 

81-83 GRAND STREET 
(P.O. Box 346) 
JERSEY CITY, N.J. 07303 

Д О Л У Ч У Ю 25 Ц Е Н Т І В - прошу змінити 
мою адресу: 

Моя СТАРА А Д Р Е С А б у л а : 

ЧИСЛО В І Д Д І Л У (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Моя НОВА А Д Р Е С А така: 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Zip Code 

і Замовляйте тепер. 
І Н а й л і п ш и й 

д а р у н о к 
в У к р а ї н у 

| Ліпший як готівка або 
і щонебудь інше. 

С П Е Д Ш Л Ь Ш 
СЕРТИФІКАТИ 

Р У Б Л І В 

INTERTRADE 
- E X P R E S S CORP. 
Ш перші Вам це сказали 1 
1 Ваті кревні це потвер– 

Идпли. 
в За Спеціальні Сертифі– 
2 кати Рублів Ваші кревні 
а можуть дістати що хо– 
Ичуть за незначну части– 
Ю ;rv- від регулярної цінн. 
щ Цо так, наче Ви йдете 
5 д о крамниці зі 100 дол.. 
;Ц а дДстасте J20Q.O0 або 
В S300.00 вартости товару 
Жабо й навіть більше. 
Л Повна гарантія 1 забез– 
5 печення. Тільки Inter-
а trade Еvpress Corp. дат. 
В Вам найскорішу обслу– 
Щ гу. Достава сертифікатів 
Щдо дому Ваших кревних 

Ш приблизно 3 тижні. Сгав– 
яцвка J2.13 за один СпецД– 
Ияльннй Рубель. Абсо– 
Щ лютмо жадних інших до– 
я плат. Можна слати кож– 
5 ну суму, яку хочете. Жа– 
"| дайте наших дарових 
Я Ілшстрошшігх каталогів. 
Щ ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР. 
Ш ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
5 ЧЕРЕЗ 

INTERTRADE 
S EXPRESS CORP. 

123 Bant 23rd Street 
П'ятий поверх 

І New York. N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

2 ДУЖЕ ВАЖНЕ 
Ш АВТОМОБІЛІ 
Ш Тільки на короткий час. 
| Москвич 412 IE 12993.00 
| Запорожець ЗАЛ 960 

f 1895.00 
Я Тільки дуже обмежена 
И кількість. Тому, не че– 
Щ кайте — замовляйте те– 
Шпер ПОМЕШКАННЯ. 
Я Питайте за нашим спе

ціальним бюлетеном. 

ішіііиїн! 

відповіді". Зміну американсь
кого курсу, твердить науко
вий вельможа, „не можна 
не поставити у зв'язок з пе
реходом керівництва КНР на 
антисоветські позиції". А за 
„зближення ЗСА з Китаєм 
виступають запеклі ненави
сники Радянського Союзу в 
багатьох країнах, включно з 
представниками контррево
люційної еміграції" . . . Зане
покоєний наслідками нового 
курсу політики Г. Арбатов 
покладає надії на американ
ських друзів СССР, які, мов
ляв, розуміють ролю добрих 
взаємин між ЗСА і СССР 
для обох країн і цілого сві
ту. 

Висловивши запевнення, 
„тцо в СССР, як і в інших 
країнах будуть стежити з ве
ликою увагою за цими діла
ми, за розвитком подій", ав
тор статті підкреслює важ
ливість цих д ід і подій. „Бо 
йдеться про проблеми,' що 
мають вирішне значення для 
радянського народу, для сві
тового соціялізму, для ціло
го укладу в світі, для справи 
миру у світі". 

Коментарі до отих „для" 
зайві. Сановник високої ран
ги говорить не від себе в ор
гані ЦК. В Москві заскоч єн і, 
а може й розгублені. 

(Кінець.) 

- КОРОТКІ ВЕСТІ -
ПРЕЗИДЕНТ ШДОНЕЗП СУГАРТО ЗВІЛЬНИВ з 

в'язниці кількох генералів, які були арештовані в 1965 
році й засуджені за причетність до тодішньої кривавої 
спроби комуністичного перевороту, затіяної за тихою зго
дою від президента Сукарна. Всіх тих звільнених генера
лів поставлено все ж під хатній арешт без права виходити 
й виїздити. 

НА КОМУНІСТИЧНУ ЗАГРОЗУ ЗВЕРНУЛИ УВАГУ 
в останніх днях однаково президент Філіппін Фердинанд 
Маркос, як прем'єр Маляйзії Тон Абдул Разак. На Філіп
пінах і у МаляйзіҐ відновили свою активність комуністич
ні партизани, при чому одні з-посеред них орієнтуються 
на Пекін, другі на Москву, — залежно від допомоги, яку 
дістають з тих комуністичних центрів. Комуністичні ва
таги все ще турбують Таі ХСіям) і Бірму. Не відомо, чи 
президентові Ніксонові вдасться переконати Чу Ен-лая, 
щоб Китай не суперничав з Москвою у підпалюванні світу 
штучними „визвольними війнами". 

ПІВНІЧНІ І ПІВДЕННІ КОРЕЙЦІ ЗАПОЧАТКУВА
ЛИ розмови про вможливлений поділеним родинам „від
найтись" і комунікуватись. Відбулись вже три такі зустрі
чі представників Черрвоного Хреста з комуністичної пів
нічної і вільної південної Кореї, але за кожним разом 
делегати говорили тільки 8 хвилин „інформаційно". 

МАРІЯ ЯНЦІПС-КОТ 
нар. 1925 р. Вас атукає сестра 

АННА СМОЛЮХ. 
Зголосіться до: 

Dr. Antln Rudnytaky 
1030 Lakehuret Bd. 

Toms River, N J. 0815S 
ЧУДОВО ВИРОБЛЕНІ 

ПРАВОСЛАВНІ 
Х Р Е С Т И 

готові до вішання на стіну. 
Розмір 13" х ві/̂ ", античне ви
кінчення, на бажаїшя кольор. 

SlO.Oo оплата згори. 
MiUlon Reinforced Plastics, Loo. 

460 Conchester Hwy 
Twin Оакя, Pa. 19014 

Б А Л Е Т Н А 
Ш К О Л А 

Балетна Школа у ФілядельфІІ, 
яку провадить 

СТЕФАШЯ 
АЛТОШІК-ЧАІІЛШІСЬКА, 

розпочинас навчання 
гО-го ВЕРЕСНЯ 1971 р. (поне
ділок). Інформації та вписк 
щодня в год. 9-11 рано та 5-7 
вечора до дня 18-го вересня. 

Тел . СА 4-5572 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 

LENOX CHALET 
CATERERS 

Люксусова Солева заля на всі 
нагоди, приміщення на 100 до 
500 осіб. Добрі прийняття на 
асі весілля. Низькі цінн, холо
джена заля. За інформаціямя 

телефонувати: OR 3-1890. 
254 East 2nd St. X.Y.O. 
(Exit Houston St ) East River 

Drive. 15 Minutes from all 
Boroughs. 

а) 6 А К Р І В ЗЕМЛІ, потік, природне місце в а 
ставок, ціна 56,000.00. 

б) 4 Б О В Т А Л А , (модерні) , на чотирьох акрах 
землі, близько стеитової дороги, ціна — 
516,500.00. 

в) Д І М Н А Д В І Р О Д И Н И , чудовий краєвид. Ці
на - 510,000.00. 

STEPHEN OLEKSIW, BROKER 
P.O. Box 348 Kerhonkson, N.Y. 12446 

Тел . : ( 9 1 4 ) 626-7692 

K A R WITH K0THIH6 
W EITHER EAR!! 

MO о й wax 
KNOW YOU 

WEAIA 
HEARiMQAlB 

WEI 
MMIBSTIATMS 

MOONJQATOB 

SAMOTONE"^XSr 
8009 5th Aw. ,Bldya . 

833-9848 
WEACCSTMBKAt 

М'яео І ковбасн і 
sa німецьким виробом для скакунів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ О Д Н А ЯКІСТЬ - Н А Й Л І П Ш А 

яку найліпше люблять господині t цілі родини. 
Зайдіть ло найближчої КРАМНИЦІ 

K A R L Е Н М Б В 
P O R K STORES 

Головна крамниця; 
SS-Sfi Freeh Poad Bead fttdgewooe - Brooklya, Я.Т. 

Фіни крамниць в Ню Иорку і поза містом. 

^ Business ^ 
Ь Opportunity 4 

НА ПРОДАЖ 
Х А Р Ч О В А К Р А М Н И Ц Я 

в повному розрості в Ulster 
.County, N.Y. Продасться з 
уваги на здоров'я. За Іифор

маціямн тел. 212 267-3745 

|| Funeral Directors || 

Theodore WOUNNINJnc. 
Директор 

Похоронного Т ш п д а – 
123 Eart 7th Street 

KEW YORK. N.Y. 10ЄМ 
TeL: GB 5-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

а; 
V 

s r : 2 E 3 - a g 2СЕГ азе а з е азе аос аое 
В Ю И О Р К С Ь К А П Р О В І Д Н А К Р А М Н И Ц Я К О В Б А С 

їв німецькі спепіяхьноеті 

JCHALLIR і WEBER 
- дам ЯКОСТЕЙ -

П З Ш М'ЯСНІ ВИРОБИ, СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО ВАРЕННЯ 1 ПЕЧЕННЯ 
КОВБАСКИ 0 ШИНКИ 

Великих крамниць Великих крамниць 
їв NEW YOBS: ІвМ Sad Avenne (8S-M ВІВ.) 
їй BIDGEWCOD: 68-64 Myrtle Avenue 
In ASTORIA: 28-28 Stein way Street 
FRANKLIN SQUARE, LJLt 981 Hempatead Три. 
In FLUSHING: 41-08 Mala Street 
la JACKSON HEIGHTS: 82-10 87th Атепое 
їв FLORAL PARK, LX: 289 — 17 Hfllalde A 
la POUGBKEEPSDO, N.Y.: 460 Mala Street -

TB 0-8047 
VA 1-7008 
AS 4-5 JIB 

-487-70ТГ 

. ш н я 
DE 5-1154 

848-OUt (014) 454-0070 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Н И К 
Займасться Поасоронамн 
в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу
ра. Модерна каплиця де 

ужитку ДАРОМ. 
PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N . Y . 
ORegon 4-2568 

inWYI a LYTHm 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Servlcee Are Available 
Anywhere to New Jereey. 
801 Springfield Avenue 

mVTNOTON, N4. 
NEWARK, І Ц и - . и ' 
ESsex 5-5555 


